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засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення, гараж Б-1, площею 20,1 м2
за адресою: Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебуває
на балансі управління Державної казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської
області. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 23 489,29 грн, у т. ч. ПДВ – 3 914,88 грн.

Полтавська область
Громадський будинок літ. А-1, з підвалом, загальною площею 418,5 м2 за адресою: 39300, Полтавська
обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Чкалова, 11б, що перебуває на балансі ВАТ «Новосанжарський шкіряний завод» (код за ЄДРПОУ 00307939). Приватизовано юридичною особою, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 38 880,00 грн, у т. ч. ПДВ – 6 480,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 31.01.2018 № 148)

Закарпатська область
Будівля (літ. А) загальною площею 98,3 м2 за адресою: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а, що перебуває на балансі Мукачівського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 01033875).

Харківська область
Приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитлової будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Петра Свинаренка, 14.

Оголошення про вивчення попиту
Донецька область
1. Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності групи А разом із земельною ділянкою – будівля гаража літ. Б-1 загальною
площею 170,6 м2 за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 219, що обліковується на балансі Національного банку України (код за ЄДРПОУ 00032106).
Стан об’єкта незадовільний, за призначенням не використовується.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0515 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня публікації оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області.
2. Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності групи А разом із земельною ділянкою – нежитлові будівлі гаражів літ. А-1
загальною площею 39,0 м2, літ. Б-1, загальною площею 73,1 м2 за адресою: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна (колишня Карла Маркса), буд. 3, що обліковуються на балансі Національного банку України (код за ЄДРПОУ 00032106).
Стан об’єкта задовільний, за призначенням не використовується.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0275 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за телефоном: (057) 700-03-14.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня публікації оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. До
складу об’єкта входять нежитлові приміщення 1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го
поверху – 203,3 м2, підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Конструктивні елементи будівлі:
фундамент і цоколь стрічковий бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яні, залізобетонні плити у підвалі; покрівля та дах – шифер по дерев’яних конструкціях крокв; підлога – плитка,
у підвалі бетонна; вікна, двері подвійні, двостулкові, дерев’яні; зовнішнє оздоблення – фасадна плитка,
штукатурка; внутрішнє оздоблення – штукатурка, побілка, оздоблення плиткою, фарбування масляними сумішами; усі інженерні комунікації відключені. Загальний технічний стан основних конструктивних
елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 947 620,00 грн, ПДВ: 189 524,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 137 144,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 113 714,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 113 714,40 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата
за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.

Продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України інформує про завершення приватизації державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» у кількості 16 149 (шістнадцять тисяч сто сорок дев’ять)
штук, що становить 33,333 % статутного капіталу товариства, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31725693,
дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань про проведення державної реєстрації 31 жовтня 2001 року 1 071 120 0000 000471, що зареєстроване за адресою:
04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 31, ціна продажу якого відповідно до протоколу проведення
аукціону з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Спільне українськоказахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» від 30 серпня 2017 року № 1,
затвердженого Фондом державного майна України 30 серпня 2017 року, становить 47 799 900,00
(сорок сім мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ.

офіційне видання фдму
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 02 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності
будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт
розташований на першому поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства. Приміщення має окремий вхід. Конструктивні елементи будівлі: фундамент і цоколь стрічковий бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яні; покрівля та дах – шифер по дерев’яних
конструкціях крокв; підлога – керамічна плитка; вікна, двері подвійні, двостулкові, дерев’яні; зовнішнє
оздоблення – облицювання фасадною плиткою; внутрішнє оздоблення – обшивка дерев’яною вагонкою,
обшивка стелі та стін декоративними панелями, керамічна плитка; усі інженерні комунікації відключені.
Загальний технічний стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 455 978,00 грн, ПДВ: 91 195,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 547 173,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 54 717,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 54 717,36 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата
за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 02 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик»
(код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля загальною площею 186,8 м2. Рік побудови – 1977.
За проектним функціональним призначенням будівля була побудована як споруда торгового павільйону.
Будівля має один окремий вхід до приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні
елементи: фундамент і цоколь стрічковий цегляний; стіни – металеві листи частково обшиті цеглою, шлакоблоки; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне фарбування; внутрішнє оздоблення – масляне фарбування;
інженерні комунікації – електропостачання. Рівень сукупного зносу будівлі становить 67 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 285 832,40 грн, ПДВ: 57 166,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 342 998,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 34 299,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 34 299,84 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата
за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 02 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: комплекс у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею
208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка,
вул. Центральна (Леніна), 33.
Балансоутримувач: Державна казначейська служби України у Доманівському
районі Миколаївській області, 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 35.
Відомості про об’єкти нерухомості: адмінбудівля (А1): площа забудови – 266,2 м2,
рік будівництва – 1969, кам’яна будівля, внутрішні перегородки частково розібрані,
покрівля шиферна ослаблена, технічний стан ветхий. Гараж (В1): площа забудови –
40,0 м2, рік будівництва – 1969, кам’яна будівля з оглядовою ямою, технічний стан
ветхий. Гараж (Г1): площа забудови – 30,0 м2, рік будівництва – 1969, кам’яна будівля, технічний стан ветхий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації площею 0,0789 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування, категорія – землі житлової
та громадської забудови. Обмеження на використання земельної ділянки відсутні.
Кадастровий номер земельної ділянки 4822755100: 01:014: 0004.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 163 251,00 грн, у т. ч.: ціна нерухомого майна – 104 384,00 грн; ціна земельної ділянки – 58 867,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 195 901,20 грн, у т. ч. ПДВ –
32 650,20 грн.
Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації разом із земельною
ділянкою протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою в установленому законом порядку; подальше використання
об’єкта визначає покупець. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для
нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем
на момент відчуження, та відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 19 590,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач: РВ ФДМУ по
Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184003000049,
одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06.03.2018 Миколаївською
філією товарної біржі «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.03.2018 включно.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Катеринославська»: https://
torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської філії товарної біржі
«Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та 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 у супроводженні представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у Миколаївській філії товарної
біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел.: (0512) 36-8276, (0562) 36-65-55 та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 14, тел. (0512) 47-04-16.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами
загальною площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва,10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: 1) адмінбудівля – одноповерхова дерев’яна (рублена з
колод і дерев’яних пластин, частково оздоблена штукатуркою та зашита тесом) з
дерев’яним перекриттям та азбестоцементним покриттям; 2) надвірні будівлі та споруди: сарай – дощата (частково рублені бруски, частково пластинчаті дошки) будівля
на дерев’яних опорах з покрівлею у вигляді металевих листів; навіс – дощата споруда
з азбестоцементним покриттям; уборна – типова споруда з вигрібною ямою, дощата;
огорожа – типова огорожа складається з воріт № 1 – металеві полотна на металевих
опорах загальною площею 8,8 м2; огорожа суцільна № 2 – дощата на дерев’яних опорах довжиною 3,8 пог. м (площею 7,6 м2); хвіртка № 3 – металеві полотна на металевих опорах загальною площею 1,1 м2; огорожа суцільна № 4 – дощата на дерев’яних
опорах довжиною 4,83 пог. м (площею 9,2 м2); огорожа суцільна № 5 – сітка на залізобетонних опорах (площею 93,6 м2).
Упродовж останніх років об’єкт не експлуатувався за призначенням. Місце розташування об’єкта в інфраструктурі населеного пункту: віддалено від основних
траспортно-пішохідних зон – не основна вулиця мікрорайону.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 56 040,00 грн, у т. ч. ПДВ  –
9 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 604,00 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 та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 23 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 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 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 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).
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. 2. Телефон для довідок (0542)
36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: магазин (літ. А-1) з погребом загальною площею 126,5 м2
(разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів нежитлової нерухомості у складі: одноповерхова будівля магазину площею 95,8 м2 – ІV групи капітальності з підсобною спорудою підвалу (погребу) площею 30,7 м2 – ІІ групи капітальності. Об’єкт
тривалий час корисно не використовувався, має обмежені функціональні експлуатаційні можливості.
Місце розташування: периферія, другорядна вулиця на межі виробничої та житлової зон населеного пункту, в оточенні одно-, двоповерхової житлової та громадської забудов, виробничих об’єктів, задовільний транспортний та пішохідний доступ
в межах населеного пункту. Місце розташування поруч з двоповерховими квартирними житловими будинками, доступ до необхідних інженерних мереж та комунікацій,
як то централізовані електропостачання, водопостачання, газопостачання, сприяють
певній інвестиційній привабливості даного об’єкта нерухомості.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 351,0 м2,
у т. ч. під будівлями – 163,0 м2; під проїздами, проходами та площадками – 188,0 м2.
Дані об’єкти розташовані в межах земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 5924755800:02:001:1014 за цільовим призначенням «для роздрібної
торгівлі та комерційних послуг».
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ  –
49 110,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 11 510,00 грн, ціна об’єкта нерухомості – 37 600,00 грн, ПДВ – 9 822,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
58 932,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта нерухомості – 45 120,00 грн; ціна земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт, – 13 812,00 грн.
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.
Грошові кошти в розмірі 5 893,20 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.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 23 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 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 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 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 заяв 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 06 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
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)
36-11-32.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно –
зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу
10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, що перебувають на позабалансовому
рахунку ТДВ «Холодпродконтракт» (код за ЄДРПОУ 01553876).
Місцезнаходження об’єкта: 58029, м. Чернівці, просп. Незалежності,106.
Зберігач: ТДВ «Холодпродконтракт», код за ЄДРПОУ 01553876 (м. Чернівці,
вул. Коломийська, 9в).
Відомості про об’єкт: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 дов
жиною 430 м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз 3х120, дата
прокладки – 1981 р., придатна до експлуатації. Кабельна лінія на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, прокладена під землею, марка кабелю
ААШВ-10, переріз 3х120, дата прокладки – 1981 р., придатна до експлуатації.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт продається як рухоме майно без земельної ділянки.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 58 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 70 281,60 грн. ПДВ – 11 713,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після
сплати в повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; подальше використання об’єкта за функціональним призначенням; питання
землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
в установленому законодавством порядку; дотримання санітарно-екологічних норм
утримання об’єкта приватизації; покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю
у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо
виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до
моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта приватизації: очисні споруди з бункерним пристроєм
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55ж.
Балансоутримувач: ВАТ «Сервіс» (код за ЄДРПОУ 30793301, Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Огієнка, 55).
Відомості про об’єкт: очисні споруди з бункерним пристроєм розташовані в промисловій зоні, під’їзд до об’єкта здійснюється через закриту територію ВАТ «Сервіс».
Об’єкт являє собою не завершену будівництвом будівлю загальною площею 390,6 м2.
Роки будівництва об’єкта: 1989 – 1992 рр. По будівлі виконано: фундамент із з/б блоків, стіни та перекриття із з/б панелей. Інженерні комунікації відсутні. Технічний стан
будівлі незадовільний. Відсоток готовності становить 35 %.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,1284 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1810900000:01:006:0934, цільове призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,, машинобудівної та іншої промисловості.

7 лютого 2018 року

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входять: частина будівлі 87/100
площею 13 696,4 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів немає (станом на 30.09.2017).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт,
надана у постійне користування для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу
діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 4 158,0 тис. грн. За
останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів на підприємстві немає. Чисельність працюючих на дату
інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 19 183 333,00 грн,
ПДВ – 3 836 666,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції та/
або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним законодавством, протягом 2 років.
3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання об’єкта,
безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
4. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
5. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України.
6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складеться на дату
купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості протягом 12 місяців з дня підписання договору
купівлі-продажу.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття права
власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від дня
переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації із
забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 02 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) 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).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
17.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

Продаж об’єктів групи Д
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Грошові кошти в розмірі 7 028,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться: одержувач – РВ ФДМУ
по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37180501900001, МФО
856135 ГУДКСУ у Чернівецькій області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.03.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 26.02.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Початкова ціна ОНБ – очисних споруд з бункерним пристроєм разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 69 036,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч тридцять
шість гривень 00 копійок), у т. ч.: ОНБ – 32 917,00 грн (тридцять дві тисячі дев’ятсот
сімнадцять гривень 00 копійок); земельної ділянки – 36 119,00 (тридцять шість тисяч
сто дев’ятнадцять гривень 00 копійок). ПДВ – 13 807,20 грн (тринадцять тисяч вісімсот сім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 82 843,20 грн
(вісімдесят дві тисячі вісімсот сорок три гривні 20 копійок), у т. ч.: ОНБ – очисних споруд з бункерним пристроєм – 39 500,40 грн (тридцять дев’ять тисяч п’ятсот
гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 43 342,80 грн (сорок три
тисячі триста сорок дві гривні 80 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 із 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 під час 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 8 284,32 грн (вісім тисяч двісті вісімдесят чотири гривні 32
копійки), 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: 12 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 16 березня 2018 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. 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@
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відомості
приватизації

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).

інформація
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою
h назва об’єкта приватизації: резервуар дощових та стічних вод
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: житомирська обл., м. малин, вул. огієнка, 55з.
балансоутримувач: ват «Сервіс» (код за ЄдрпоУ 30793301, житомирська обл.,
м. малин, вул. огієнка, 55).
Відомості про об’єкт: резервуар дощових та стічних вод розташований в промисловій зоні, під’їзд до об’єкта здійснюється через закриту територію ват «Сервіс».
об’єкт являє собою три заглиблені, горизонтальні, монолітні, залізобетонні резервуари загальною площею 150,0 м2, будівельний об’єм – 375 м3, висота – 2,5 м. технічний
стан об’єкта незадовільний. відсоток готовності становить 42 %. роки будівництва
об’єкта: 1989 – 1990 рр.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0728 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1810900000:01:006:0935, цільове призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
початкова ціна онб – резервуара дощових та стічних вод разом із земельною
ділянкою без урахування пдв – 33 132,00 грн (тридцять три тисячі сто тридцять дві
гривні 00 копійок), у т. ч.: онб – 11 503,00 грн (одинадцять тисяч п’ятсот три гривні
00 копійок); земельної ділянки – 21 629,00 грн (двадцять одна тисяча шістсот двадцять дев’ять гривень 00 копійок). пдв – 6 626,40 грн (шість тисяч шістсот двадцять
шість гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДв – 39 758,40 грн
(тридцять дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень 40 копійок), у т. ч.: онб –
резервуара дощових та стічних вод – 13 803,60 грн (тринадцять тисяч вісімсот три
гривні 60 копійок) з урахуванням пдв; земельної ділянки – 25 954,80 грн (двадцять
п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири гривні 80 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 із 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 під час 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 3 975,84 грн (три тисячі дев’ятсот сімдесят п’ять гривень
84 копійки), 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: 12 березня 2018 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 16 березня 2018 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. 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).

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності
h

назва об’єкта: будинок для вчителів № 47 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 19744, Черкаська обл., золотоніський р-н, с. привітне, вул. центральна, 10.
Інформація про об’єкт: двоповерхова окремо розташована цегляна будівля з підвалом (літ. а-2, пд.) на два під’їзди, в проекті на вісім квартир. початок будівництва –
1997 рік, припинення –1998 рік, розташована у центральній частині с привітне. Стіни
зовнішні цегляні з керамічної цегли, виконані повністю; перегородки – змішана цегла, виконані повністю; перекриття – збірні залізобетонні панелі, виконані повністю;
двері, вікна відсутні. балкони – збірні з/б панелі, змонтовані частково. під’їзні шляхи
ґрунтові. площа забудови – 388,1 м2. Ступінь будівельної готовності – 37 %. фізичний знос – 34 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,045 га. цільове
призначення: 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку. кадастровий номер: 7121588801:01:003:0509. Сервітути, обмеження земельної ділянки не зареєстровані.
початкова ціна об’єкта приватизації без урахування пдв – 86 783,33 грн, у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – 83 070,83 грн, земельної ділянки – 3 712,50 грн,
пдв – 17 356,67 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДв – 104 140,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 99 685,00 грн, земельної ділянки –
4 455,00 грн.

Умови продажу та експлуатації:
1. завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового
використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.
2. забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації.
3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що належить до житлового та громадського призначення, обов’язково створити сприятливі
умови для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
5. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. при цьому покупець, з яким розірвано
договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом
приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням
договору купівлі-продажу.
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.
плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в гУ дкСУ у
Черкаській області, м. Черкаси, мфо 854018, код 21368158, одержувач: рв фдмУ
по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без пдв»).
грошові кошти в розмірі 10 414,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – рв фдмУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, мфо 820172, код 21368158, банк державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації, без пдв»).
кінцевий термін прийманя заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено центральною універсальною
біржею 02 березня 2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом фдмУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу центральної універсальної біржі (36014, м. полтава,
вул. пушкіна, 88) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп а, д та ж, затвердженого наказом фдмУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
додаткову інформацію можна отримати в рв фдмУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

коНкУрси з відборУ розробНиків докУмеНтації із землеУстроЮ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; отримання екстериторіального позитивного висновку про розгляд проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації
земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового
номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу
земельної ділянки).
дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи а – будівля магазину літ. «а» з прибудовою літ. «а»
та ґанком загальною площею 66,7 м2, за адресою: 22166, вінницька обл., козятинський р-н, с. коритувата, вул. Садова, 59б, яка під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу Сат «Самгородоцьке» відкритого типу по вирощуванню насіння
цукрових буряків (ліквідовано).
орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га (рішення від 22.12.2017 16-ї
сесії 7-го скликання Самгородоцької сільської ради козятинського району вінницької області).
підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ фдмУ від 21.11.2017
№ 1771 «про включення до переліку об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації».
перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та
затверджений у встановленому порядку; витяг з державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.
2. мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; отримання екстериторіального позитивного висновку про розгляд проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації
земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового
номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу
земельної ділянки).
дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи а – будівля лазні літ. «а» з прибудовами а, а1 загальною площею 148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4, за адресою:
24500, вінницька обл., м. ямпіль, вул. замостянська, 61, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу Сват ім. Суворова та перебуває на балансі ямпільської міської ради.
орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,03 га (розпорядження № 38 від
01.02.2018 ямпільської районної державної адміністрації).
підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ фдмУ від 21.11.2017
№ 1770 «про включення до переліку об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації».
перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та
затверджений у встановленому порядку; витяг з державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.
3. мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи а – будинок для приїжджих загальною
площею 104,1 м2, за адресою: 22432, вінницька обл., калинівський р-н, с. іванів,

вул. польова, 30, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу Сват
«вінницярибгосп» та перебуває на балансі дСрп «пиківський рибцех» прат Сп «вінницярибгосп».
орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,015 га (розпорядження № 361 від
23.05.2017 вінницької обласної державної адміністрації).
підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ фдмУ від 29.04.2016
№ 916 «про включення до переліку об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації».
перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та
затверджений у встановленому порядку; екстериторіальний позитивний висновок про
розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з державного
земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією.
До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2
до положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом фдмУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента
та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄдрпоУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має
надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці
(за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом фдмУ
від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
конкурс відбудеться 07.03.2018 об 11.00 у Регіональному відділенні ФДмУ
по вінницькій області за адресою: м. вінниця, вул. Гоголя, 10.
конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 28.02.2018. конкурсна комісія працює
за адресою: м. вінниця, вул. гоголя,10. телефон для довідок 67-26-08.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАТОПОЛЬ
інформація
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі
про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою з метою проведення конкурсного
відбору виконавців робіт із землеустрою

мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташоване державне нерухоме майно – об’єкт державної власності групи Ж «недіючий літній
кінотеатр «текстильник».
місцезнаходження об’єкта: вул. 1-ша текстильна, 1а, с-ще текстильне, м. Херсон.
Розмір земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.

підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ фдмУ від 27.11.2017
№ 1790 «про включення до переліку об’єктів державної власності групи ж, що підлягають приватизації».
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. севастополі у запечатанному 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 додатока 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); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄдрпоУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів та 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 у календарних днях.
конкурсну документацію претенденти подають до рв фдмУ в Херсонській області,
арк та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
останній день подання конкурсної документації: 23.02.2018 до 17.00.
конкурс відбудеться 28.02.2018 о 10.00 за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, 2-й поверх, каб. 225.

ПІДсУМКИ
інформація
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою,
які будуть залучені до виконання робіт з підготовки
до продажу об’єктів приватизації разом із земельною
ділянкою, Що відбувся 31.01.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт
державної власності гр. а – виробнича будівля складу № 1 літ. «а» загальною площею
94,0 м2, за адресою: 23536, вінницька обл., Шаргородський р-н, с. рахни лісові,
вул. макаренка, 32а, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ват
«Укртелеком» та перебуває на балансі вінницької філії пат «Укртелеком». орієнтовний
розмір земельної ділянки: 0,02 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. а – виробнича будівля складу № 2 літ. «а» з тамбуром
літ. «а» загальною площею 65,3 м2; будівля сторожової будки літ. «б» загальною площею 7,7 м2 за адресою: 23536, вінницька обл., Шаргородський р-н, с. рахни лісові,
вул. центральна, 121, що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ват
«Укртелеком» та перебувають на балансі вінницької філії пат «Укртелеком». орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,11 га;
по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт державної власності гр. а –
будинок для приїжджих загальною площею 104,1 м2 за адресою: 22432, вінницька
обл., калинівський р-н, с. іванів, вул. польова, 30, що під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу Сват «вінницярибгосп» та перебуває на балансі дСрп «пиківський рибцех» прат Сп «вінницярибгосп». орієнтовний розмір земельної ділянки:
0,015 га. Конкурс не відбувся.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

ореНда
огоËоØЕÍÍß Про ПровЕдЕÍÍß коÍкурÑів Íа Право орЕÍди ÌаÉÍа
інформаціЯ реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

ПІДсУМКИ
інформація
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

комісією за результатами оголошеного конкурсу на право оренди об’єкта
державної власності – нежитлового вбудованого приміщення площею 46,9 м2 на
1-му поверсі навчального корпусу (літ. а) за адресою: 21034, м. вінниця, вул. лебединського, 13, що перебуває на балансі вищого художнього професійнотехнічного училища № 5 м. вінниці, прийнято рішення укласти договір оренди з
фізичною особою – підприємцем Артапух В. В. як з єдиним претендентом, що
прийняв участь у конкурсі, та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам
його проведення.

№ 12 (1136)

інформаціЯ про оренДу війСЬковоГо майна
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація
управління державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації україни в одеській області про
проведення конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Управління державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в одеській області, адреса:
65045, м. одеса, вул. Єврейська, 43.
 1. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові приміщення
другого поверху: кабінети № 212, 224 загальною площею 28,5 м2 за адресою:
65045, м. одеса, вул. ніжинська, 44, рік введення в експлуатацію – 1971.
вартість об’єкта оренди за експертною оцінкою станом на 01 грудня 2017 року:
148 514,00 (сто сорок вісім тисяч п’ятсот чотирнадцять гривень 00 копійок).

стартовий розмір місячної орендної плати за базовий місяць розрахунку –
грудень 2017 року становить 1 250,00 грн (одна тисяча двісті п’ятдесят гривень
00 копійок) (без ПДв). У подальшому орендна плата корегується на індекс інфляції.
 2. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові приміщення другого поверху: прибудови загальною площею 89,5 м2 за адресою: 65045,
м. одеса, вул. ніжинська, 44, рік введення в експлуатацію – 1971.
вартість об’єкта оренди за експертною оцінкою станом на 01 грудня 2017 року:
443 115,00 (чотириста сорок три тисячі сто п’ятнадцять гривень 00 копійок).
стартовий розмір місячної орендної плати за базовий місяць розрахунку –
грудень 2017 року становить 2 610,69 грн (дві тисячі шістсот десять гривень 69
копійок) (без ПДв). У подальшому орендна плата корегується на індекс інфляції.
балансоутримувач: Управління державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України в одеській області, 65045, м. одеса, вул. Єврейська, 43,
розмір орендної плати визначений відповідно до методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою кабінету
міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами та доповненнями).
Основні вимоги щодо умов використання об’єктів оренди:
1. мета використання об’єктів оренди: для об’єкта № 1 – здійснення допоміжної діяльності у сфері освіти (курси іноземних мов); для об’єкта № 2 – розміщення
художньої творчої спілки.
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2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2017 року становить: об’єкт 1 – 1 250,00 грн (одна тисяча двісті п’ятдесят
гривень 00 копійок), але не менший ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями); об’єкт 2 – 2 610,69 грн (дві
тисячі шістсот десять гривень 69 копійок), але не менший ніж передбачено постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).
3. Термін дії договору оренди: об’єкт 1 – 2 роки з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства України; об’єкт 2 – 2 роки з можливою
подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства України.
4. Використовувати орендоване майно за його призначенням, здійснювати
витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
5. Забезпечення пожежної безпеки орендованого майна відповідно до Правил
пожежної безпеки в Україні.
6. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб.
7. Укладення з балансоутримувачем договору про компенсацію витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю протягом 15
робочих днів після укладення договору оренди.
8. З дозволу орендодавця за власний рахунок проводити поліпшення орендованого
майна; своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонту орендованого майна.
9. Забезпечувати належну технічну експлуатацію майна та прилеглої території за
рахунок власних коштів.
10. Зобов’язання здійснити авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж місячна
орендна плата, протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди.
11. Зобов’язання орендаря виконувати усі умови, передбачені договором оренди.
12. Страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
13. Право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати контроль за
станом та цільовим використанням об’єкта оренди.
14. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на об’єкті оренди токсичні,
вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали.
15. Відшкодування переможцем конкурсу (протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу) витрат на проведення незалежної оцінки майна за виставленими рахунками та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій
підтвердних документів.
Для всіх учасників: переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував
найбільшу орендну плату за умови дотримання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними) та документи, а саме: заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до
державної власності (подається в довільній формі), в якій зазначаються: ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для
юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті),
із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) телефон/факс
та платіжні реквізити заявника, інформація про площу об’єкта оренди; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);
зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення орендної плати (завдаток відображається у проекті договору оренди); зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (згідно з Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201);
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати учасника з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
(паспорт, сторінки 1, 2, 11 тощо), або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; завірену 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.

Додаткова інформація: 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», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Єврейська,43, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Одеській області.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів: за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 у перший робочий день через 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу в газеті
«Відомості приватизації» за адресою: 65045, вул. Ніжинська,44, м. Одеса,
кабінет № 207.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції (розмір орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, за адресою: 65045,
м. Одеса, вул. Ніжинська, 44, кабінет № 207.
Телефон для довідок з питань конкурсу: 722-71-57.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 20,0 м2 на даху будівлі № 15 та 50,0 м2 технічного майданчика військового містечка № 238 за адресою: м. Одеса, вул. Мала садова, 3а.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 2 490,00 грн на місяць (базовий місяць
розрахунку – червень 2017 року).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 20,0 м2 на даху будівлі лікувального корпусу № 73 військового містечка
№ 11 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 7 191,00 грн на місяць (базовий місяць
розрахунку – червень 2017 року).
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 20,0 м2 та 40,0 м2 на трубі котельні (будівля № 19) військового містечка
№ 74 за адресою: м. Одеса, вул. Спартаківська, 2.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 5 265,00 грн на місяць (базовий місяць
розрахунку – червень 2017 року).
 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 50,0 м2 та 40,0 м2 на трубі котельні (будівля № 104) військового містечка № 17 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 9 165,00 грн на місяць (базовий місяць
розрахунку – червень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єктів: найбільший розмір
орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди;
компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення поштового відділення загальною площею 146,43 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового будинку
побуту. Балансоутримувач: не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Леніна, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 9 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 2 площею 3,0 м2 у прим. № 18 технічного поверху та частина даху площею
3,0 м2 9-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А). Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України. Користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21. 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 «Радіонет». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення, 1 частина даху. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2017: відновна – 6 909,07 грн; залишкова –
3 504,57 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 155,4 м2 у будівлі їдальні. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад
«Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівки». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 3. 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 Панасюк А. М. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 5 приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 24.10.2017: відновна – 37 881,85 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5 (52,2 м2) на
1-му поверсі та част. № 11 (5,5 м2) на 2-му поверсі загальною площею 57,7 м2
навчально-виробничої майстерні (літ. Б). Балансоутримувач: Державний вищий
навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. МогилівПодільський, вул. В. Стуса, 58. 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 – Приватне підприємство Учбововиробничий комбінат «АвтоСвітПлюс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення, 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.10.2017: відновна – 36 991,47 грн; залишкова – 10 765,66 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 22 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. 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 Білецький В. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 25.10.2015:
відновна – 2 350,97 грн; залишкова – 47,02 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
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містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 4. Балансо
утримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 9. 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 Ситник В. П. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 25.10.2015: відновна – 4 202,04 грн;
залишкова – 961,53 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору площею 4,0 м2 на 4-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 3 (літ.
А); частина нежитлового вбудованого приміщення коридору площею 4,0 м2 на
2-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 3 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Острозького, 31. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання 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 – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщень. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 02.11.2017: частина
нежитлового вбудованого приміщення коридору площею 4,0 м2 на 4-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 3 (літ. А): відновна – 2 619,56 грн; залишкова – 134,08 грн;
частина нежитлового вбудованого приміщення коридору площею 4,0 м2 на 2-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 3 (літ. А): відновна – 2 619,56 грн; залишкова –
134,08 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № І
площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А); частина нежитлового вбудованого приміщення № VІІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі
(у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький державний
педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. О.Довженка (колишня Ленінградська), 31. 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 – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 02.11.2017:
частини нежитлового вбудованого приміщення № І площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у
правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А): відновна – 5 077,60 грн; залишкова – 375,72 грн;
частина нежитлового вбудованого приміщення № VІІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у
лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А): відновна – 5 077,60 грн; залишкова – 375,72 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ ІІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А);
частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 6-му
поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, Острозького, 38. 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 – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 02.11.2017:
частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі
(у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А): відновна – 3 813,20 грн; залишкова – 667,68
грн; частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А): відновна – 3 813,20 грн; залишкова –
667,68 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ
площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4 б (літ. Б); частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі
(у правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50-років Перемоги), 20. 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:

дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції надаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу: (048) 722-14-34.

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова
адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина даху будівлі (інв. № 62)
площею 3,0 м2 та частина нежитлового приміщення технічного поверху будівлі (інв. № 62) площею 8,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 19, військове містечко № 113.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2017 становить 444 861,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 6 881,91 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – грудень 2017 року за умови використання для
розміщення технічних засобів та антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,
не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасно (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 поточного ремонту орендованого майна за
власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця
на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 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 за поштовою адресою: 03186,
м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044)
242-81-99.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 02.11.2017: частина нежит
лового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у лівому крилі)
гуртожитку № 4 б (літ. Б): відновна – 3 763,20 грн; залишкова – 687,20 грн; частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у правому
крилі) гуртожитку № 4 б (літ. Б): відновна – 3 763,20 грн; залишкова – 687,20 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ XXVII площею 4,0 м2 на 2-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Острозького, 32. 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 – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 02.11.2017: відновна – 947,60 грн; залишкова – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м.Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме: зимували № 1,
2, 3, 4 Маневицький р-н, с. Градиськ, нагульні ставки № 1, 2, 3, 4 Маневицький р-н,
с. Градиськ, нерестові № 1, 2, 3, 4 Маневицький р-н, с. Градиськ, ставки виросні № 5,
6 Маневицький р-н, с. Градиськ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл.,
Маневицький р-н, в межах земель Новорудської сільської ради. 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: 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): 31.01.2018. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Вацик Ю. І.
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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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу)
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток
4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути
залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-5922206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у IІІ кварталі 2017 року, становить 8,8 тис. грн (гідротехнічні споруди).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення
об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – гідротехнічні споруди.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
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: нежитлові вбудовані приміщення площею 314,8 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Науково-промислове підприємство «Прок».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 93,5 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Давиденко Ю. О.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 24,2 м2. Балансоутримувач: ДМУ
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 6. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ТОВ «ВФ Україна».
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,82 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 «Центр правової допомоги «Златоус».
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 304,4 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Ткаченко Г. С.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44/1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М.
 9. Назва об’єкта: частина даху площею 48,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет». Адреса: м. Дніпро,
вул. Сергія Єфремова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ВФ «Україна».
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,5 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 Сердюк Т. Л.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 107,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпро, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПП «Акцепт Принт».
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,535 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Виробниче підприємство «Дебора-Електро».
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 279,2 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Каштанова (Щорса), 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Хонест».
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 248,7 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Каштанова (Щорса), 39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Хонест».
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 283,3 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Дніпро, вул. Ларіонова, 52а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Дніпровський
завод підйомно-транспортного обладнання.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 95,0 м2
(у т. ч. площа загального користування – 7,6 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Благодійна організація
«Благодійний фонд «Надія» на честь святого Максима Грека».
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 143,59 м2
(у т. ч. площа загального користування – 34,2 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Домінанта Прінт».
 18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,026 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Титова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Термінал».
 19. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-1) площею 291,9 м2 (будівля
магазину № 15). Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 28.02.2018.
 20. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення групи Ж – шаховий клуб у складі: будівля шахового клубу літ. А-1 загальною площею 72,2 м2, ґанки
літ. а, а1, огорожа № 1, літній майданчик – вимощення – «І». Балансоутримувач: ПАТ
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, пл. Гірницької
Слави, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Дата оцінки 28.02.2018.
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 21. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери групи Ж – база відпочинку «Сосновий бор» (за спеціалізацією 1.1, 1.2,1.5, 1.7). Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, с. Орловщіна, пров. Лісний, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Дата оцінки 28.02.2018.
 22. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери групи Ж – дитяча дача «Сосенка» (за спеціалізацією 1.1, 1.2,1.7). Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орловщіна, пров. Лісний, 8а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 28.02.2018
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги прий
маються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує
5 календарних днів)
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 16 лютого 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 22.02.2018 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 об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно площею 13 737,6 м2 (у
тому числі: будівля хімчистки площею 86,6 м2; будівля санітарно-побутового корпусу
площею 352,7 м2; будівля вагонозбірного цеху площею 4 921,1 м2; ангар для обмивки
вагонів площею 349,2 м2; будівля котельної площею 687,8 м2; будівля АПК з підсобними цехами площею 2 945,8 м2; будівля зберігання та видачі кисневих балонів площею
98,0 м2; будівля колісно-роликового цеху площею 1 956,0 м2; частина будівлі ремонтнозаготівельних цехів площею 1 574,1 м2; частина будівлі адміністративно-побутового
корпусу площею 766,3 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Волноваське вагонне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», код 40150216/729. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85702, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Шевченка, б. 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лемтранс».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 219,4 м 2 першого поверху будівлі (літ. А-2) (реєстровий номер
08671583.1.АААДИА622). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Костянтинівський міський відділ (з обслуговування міста Костянтинівка та Костянтинівського району) ГУМВС України в Донецькій області, код за ЄДРПОУ 08671583. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 10а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Торговий дім
«ОСІНЬ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,6 м2
першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, б. 21. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ФОП Бузовчу С. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни
виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією
буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 – практичний досвід з
оцінки окремих, будівель, частин будівель виробничого та побутового призначення;
№ 2, 3 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІІ кварталі
2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців становить: по об’єктах № 1 – 10,0
тис. грн, № 2, 3 – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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: вбудоване приміщення поз. 2-3 будівлі адміністративного будинку з прибудовами літ. А площею 21,77 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Відричка, вул. Залізнична, 30. Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Рахівське лісове дослідне господарство» (03132) 2-34-98, 2-12-45). 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: ПАТ
«Укртелеком». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення (поз. 1-10) загальною площею 281,2 м2 частини будівлі літ. «А» за адресою: Закарпатська обл., м. Виноградів,
вул. Миру, 16а та підвальні приміщення (поз. 1-10) загальною площею 143,9 м2
частини будівлі літ. «А» за адресою: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру,
16. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби
України у Виноградівському районі Закарпатської області (тел. (03143) 2-31-94). 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 «ІНТЕР ВІКОС». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовна).
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 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
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, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства 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 потрібно 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 цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

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: нежитлові приміщення вбудовані в одноповерхову будівлю (літ. А-1), загальною площею 28,56 м2 (приміщення № 4 кладової – 5,1 м2, відгороджена частина приміщення № 2 залу – 14,2 м2, частина
приміщення № 1 – 1,0 м2 та частина приміщення № 2 – 8,26 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, с. Зелений Гай, вул. Зелена,
14. 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 Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в одноповерхову будівлю статистики
(літ. А-1), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлове приміщення
№ 4 загальною площею 29,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Юна». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в одноповерхову будівлю статистики
(літ. А-1), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлові приміщення
№ 5, 6 загальною площею 41,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління
статистики у Запорізькій області Платник робіт з оцінки: ФОП Кравченко Є. О. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова будівля (літ. А), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ262, загальною площею 58,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шевченка, 46. 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 Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укр
пошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Стенін А. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 13 площею 20,6 м2 першого поверху адміністративної будівлі, літ. А, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ505. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Приморськ,
вул. Соборна, 80. 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 Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Соловйова І. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована будівля складу (літ. А, прим.
з № 1 до № 7 включно) загальною площею 1 125,0 м2, ворота № 1, № 2, паркан
№ 3 та вимощення І, реєстровий № 14373165.5.МУФЦЖЧ742. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, c. Роза, пров. Космічний, 17. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької
обласної державної адміністрації. Платник робіт з оцінки: ФОП Люцканова Є. В. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 3 до № 10 включно загальною площею 114,4 м2 першого поверху будівлі (літ. Д3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство
«Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування». Платник робіт з оцінки:
ФОП Мельников В. Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, 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 потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається
в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 16.02.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 22.02.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина підвальних приміщень загальною площею 170,0 м2, а саме:
прим. № XLII – 32,7 м2, XLIII – 23,9 м2, XLIV – 28,7 м2, XLV – 52,6 м2, частина XLVI –
12,0 м2, XLVII – 20,1 м2 навчального корпусу інституту туризму і менеджменту, що
обліковується на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201д. Запланована дата
оцінки: 31.01.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по ІваноФранківській області. Платник оцінки – обслуговуючий кооператив «ПЕРЕХІД IV».
 2. Частина приміщення ремонтної майстерні площею 70,0 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківського міжрайонного управління водного господарства області, за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Новиця,
вул. Шевченка, 1б. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – «ЛІСПОСТАЧРЕМОНТ».
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відомості
приватизації

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
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’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4 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 безпосередньо 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), 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 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, мають 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 Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п

Назва об’єктів

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
Платник

Замовник

01.02.18 01.02.18 01.02.18
Ринкова Ринкова Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18 31.01.18
Спеціальна Спеціальна

31.01.18
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Нерухоме майно, а саме: будівля сироварні площею 193,3 м2,
ТДВ «Узинський РВ ФДМУ
прохідний пункт площею 60,7 м2, склад інвентарю площею
цукровий ком- по Київській
65,5 м2, побутовий блок площею 93,9 м2, котельня площею
бінат»
області
49,4 м2, пожежний резервуар, водонапірна башта, оглядова
площадка, каналізаційна мережа, водопровідна мережа, теплова
мережа, огорожа території, очисна споруда за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49, що
обліковуються на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго»
2 Приміщення № 478 на першому поверсі пасажирського терміТОВ «Оптіма – РВ ФДМУ
нала «D», інв. № 47578, загальною площею 6,1 м2 за адресою:
лізинг»
по Київській
Київська обл., м. Бориспіль-7, ДП «МА «Бориспіль», що переобласті
буває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
3 Приміщення № 261 на другому поверсі пасажирського терміПредставництво РВ ФДМУ
нала «D», інв. № 47578, загальною площею 47,7 м2 за адресою:
«Катар Ейрвейз по Київській
Київська обл., м. Бориспіль-7, ДП «МА «Бориспіль», що пере(К’ю.Сі.Ес.Сі.)»в області
буває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Україні
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
4 Нежитлове приміщення площею 130,2 м за адресою: КиївМПП фірма
РВ ФДМУ
ська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, вул. Трудова,
«Адоніс»
по Київській
31, що перебуває на балансі ВП Національного університету
області
біоресурсів і природокористування України «Великоснітинське
навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка»
5 Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 за адресою: Київська
ПАТ «Держав- РВ ФДМУ
обл., м. Васильків, вул. Гетьмана Сагайдачного (стара назва:
ний ощадний по Київській
вул. Фрунзе), буд. 36, що перебуває на балансі Київської
банк України» області
міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
6 Частина приміщення площею 8,0 м2 за адресою: м. Ірпінь,
ФОП ЗгонУніверситет дервул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Універсиник І. П.
жавної фіскальної
тету державної фіскальної служби України
служби України
2
7 Частина приміщення площею 48,0 м за адресою: м. Ірпінь,
ФОП ЗгонУніверситет дервул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Універсиник І. П.
жавної фіскальної
тету державної фіскальної служби України
служби України
8 Частина приміщення площею 12,7 м2 за адресою: м. Ірпінь,
ФОП Лучок
Університет дервул. Університетська, 31, що перебуває на балансі УніверсиО. О.
жавної фіскальної
тету державної фіскальної служби України
служби України
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603-1.
Конкурс відбудеться 22.02.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для довідок 200-25-29.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 22,33 м2
на цокольному поверсі будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Соборна, 4, що перебуває на балансі Кіровоградської філії державного підприємства «УкрНДІНТВ». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська
філія державного підприємства Український державний головний науково-дослідний і
виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УКРНДПНТВ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Соборна, 4. Мета проведення незалежної оцінки: укладення 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
станом на 01.01.2018, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: дані відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: 21,85 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Соборна, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Виробнича лабораторія Будстандарт» (тел. (050) 341-17-18).
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.
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ 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, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами для об’єкта є нежитлові будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 26.02.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 02 березня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, 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: частина нежитлового приміщення загальною площею 17,8 м2, а саме: приміщення № 5 площею 8,5 м2 та приміщення № 6 площею 9,3 м2
на другому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Відділ агропромислового
розвитку Городоцької районної державної адміністрації Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Мазола Неля Ярославівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 20, 27, 28)
загальною площею 97,2 м2 на першому поверсі виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: ДП
«Виробничо-поліграфічне підприємство МО України «Армія України». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Еко-Сервіс Лева».
 3. Назва об’єкта оцінки: площадка площею 432,0 м2, яка є складовою частиною замощення навчального сектору. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Балансоутримувач:
Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Рівне Тепло Транс Сервіс».
 4. Назва об’єкта оцінки: площадка площею 1 584,0 м2, яка є складовою
частиною кафедри механізації переробки та зберігання с/г продукції. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Т. Шевченка, 4. Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Т. Шевченка, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Рівне Тепло Транс Сервіс».
 5. Назва об’єкта оцінки: контора зі складськими приміщеннями (літ. А-1) –
248,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а. Балансоутримувач: ТзОВ «Гідрогеолог». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, з метою компенсації. 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. Моршин, вул. Привокзальна, 45а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (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 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з
оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для майданчиків, нежитлових приміщень
та їх частин; 5 000,00 грн для визначення розміру збитків, завданих державі.
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).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлове приміщення першого 28,6 Миколаївська обл., Управління Державної каз31.01.18
поверху адмінбудівілі
смт Врадіївка,
начейської служби України у
вул. Героїв Врадіїв- Врадіївському районі Микощини, 139
лаївської області
2 Нежитлові приміщення пер38,6 м. Миколаїв,
Миколаївська філія ДП «Ад- 28.02.18
шого поверху двоповерхової
вул. Громадянміністрація морських портів
адміністративно-побутової будівлі
ський узвіз, 1
України» (адміністрація Миколаївського морського порту)
3 Майданчик на адміністративній
12,0; м. Миколаїв,
Управління ДАІ УМВС України 31.01.18
будівлі та частина даху адміні200,0 вул. Новозаводв Миколаївській області
стративної будівлі
ська, 1б/1
4 Навчальна аудиторія № 117 пер- 50,9 м. Миколаїв,
ДВНЗ «Миколаївський по31.01.18
шого поверху учбового корпусу
вул. Нікольська, 11 літехнічний коледж»
5 Нежитлове приміщення першого 11,8 Миколаївська обл., Територіальне управління
31.01.18
поверху адмінбудівлі
смт Доманівка,
Державної судової адмінівул. Центральна, 44 страції України в Миколаївській області

Продовження таблиці

№
ПлоАдреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
6 Будівля залізничного вокзалу, до 245,6 Миколаївська обл.,
складу якого входять:
у т. ч.: Арбузинський р-н,
приміщення № 1-7,
127,4; с. Воля, вул. Молоплощі загального користування,
11,4; діжна, 43а
ґанок,
7,4;
ґанок
1,5;
і замощення № I, II
97,9
7 Нежитлові вбудовані приміщення 21,5 м. Миколаїв,
другого поверху чотириповерховул. Космонаввої будівлі медсанчастини
тів, 45

Балансоутримувач
ДП «НАЕК «Енергоатом»,
обліковується у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС»

ДП «НВКГ «Зоря» –
«Машпроект»

Дата
оцінки
31.01.18

31.01.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове вбудоване приміщення 7,5 Миколаївська обл.,
Вознесенський коледж Ми- 31.12.17
№ 40 другого поверху триповерхом. Вознесенськ,
колаївського національного
вої будівлі учбового корпусу
вул. Соборності, 100
аграрного університету
2 Нежитлове приміщення першого 1,608 м. Миколаїв, вул. НіДВНЗ «Миколаївський по- 28.02.18
поверху головного входу накольська, 11
літехнічний коледж»
вчального закладу
3 Частина даху та частина бетон98,7; Миколаївська обл., Оча- Миколаївське міжрайонне 31.01.18
ного замощення
6,0 ківський р-н, с. Кам’ян управління водного госка, вул. Очаківська, 42 подарства
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ 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 – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190) (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).
Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ середні значення ціни надання послуг
з незалежної оцінки майна, що склалися у III кварталі 2017 року за групами об’єктів,
становлять: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення пристроїв), – 2,4 тис. грн.
Конкурс відбудеться через 14 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 (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон
робочої групи (0512) 47-04-11.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього рівня
будівлі морського вокзалу (інв. № 073000, реєстровий № 38727770.10.АААИГА987), загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Тушинська-Оксамитна Неллі Василівна, тел. (063) 818-45-81.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, розташовані в будівлі ІЛК,
корп. А2 (інв. № 1, рег. № 13884845.1АААДКЖ276 код 1263.1) загальною площею
16,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний
інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Сател» (код за ЄДРПОУ 22454960), тел. (067) 485-26-06.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі, літ.
«А», гуртожитку № 4 загальною площею 154,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень –
лютий. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «»АВ ФАРМАЦІЯ» (код за
ЄДРПОУ 39478485), тел.: (063) 629-59-40, (044) 295-56-05, Юлія.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення учбового корп. № 1 (інв.
№ 101001), нежитлові приміщення учбового корпусу № 3 (інв. № 101074), нежитлові приміщення учбового корпусу № 4 загальною площею 62,8 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Преображенська, 8,
м. Одеса, пров. Привокзальний, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних діля-
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нок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
січень – лютий. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лук’янова Ольга
Вікторівна (код за ЄДРПОУ 3242407241), тел.: 770-78-89 (Ольга), (093) 257-56-70.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 67,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп.
Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається
в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Академія Клас» (код за ЄДРПОУ 5815586); тел.: 728-48-90
(Ольга), (093) 745-57-70, (093) 745-57-70, (095) 868-45-10 (Даша).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху гаража експлуатаційної ділянки загальною площею 30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Саратське управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Саратський р-н, с. Михайлівка. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): січень – лютий. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ
Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), тел. (095) 289-55-55 (Олексій).
7. Назва об’єкта оцінки: частина гаража експлуатаційної ділянки Саратського
управління водного господарства загальною площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Саратське управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, Саратський район, 107-й км. Автотраси
Одеса-Ізмаїл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
січень – лютий. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» (код
за ЄДРПОУ 14333937), тел. (095) 289-55-55 (Олексій).
 8. Назва об’єкта оцінки: відкритий облаштований майданчик загальною
площею 297,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська
філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Ізмаїльського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, набережна Лукі Капікраяна, 2а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): січень – лютий. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Сара
Володимир Васильйович (код за ЄДРПОУ 2813800690), тел. (067) 559-55-90.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху будівлі ТП4003 площею 10,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Фірма «Арктур» у вигляді ТОВ (код за ЄДРПОУ
25024800), 705-41-60 Світлана; (067) 485-9774, (050) 336-77-34.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовано-прибудовані приміщення на
першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі площею 284,97 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кутас
Алла Леонідівна (код за ЄДРПОУ 2624722064), (068) 259-84-93.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в одноповерховій будівлі площею 392,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Платова, 2а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень –
січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Таранченко Світлана
Самійлівна (код за ЄДРПОУ 1957802124), тел.: (048) 412-15-90, (098) 210-62-22.
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 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі учбового корпусу,
літ. «Б», площею 50,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АВ Фармація» (код за ЄДРПОУ
39478485), тел.: (063) 629-59-40, (044) 295-56-05 Юлія; (063) 670-33-31.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на 1-му поверсі учбового корпусу «А» та частина приміщення студентського клубу на 1-му поверсі
учбового корпусу «А» площею 1,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк» (код за ЄДРПОУ 9807750), тел.: 786-81-88, (067) 431-11-79, Неля
nelia.cherba@ukrsibbank.com, 786-81-99, (067) 219-73-69 Настя, тел.: (067) 292-61-55
за платежами Аліна у Харькові, e-mail: alina.protsenko@ukrsibbank.com.
 14. Назва об’єкта оцінки: відкритий виробничий майданчик 5-го термінала
порту площею 60,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство
«Меридіан» (код за ЄДРПОУ 32394383), meridian4@astra.od.ua, 735-31-71, (063) 735-31-71
Валерій Іванович; (063) 735-18-26 Марина бухгалтер.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 7 та № 8 у будівлі адміністративного призначення № 4, інв. № 31, загальною площею 22,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Шабська, 81. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі
оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): січень – лютий. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Південний Сенат» (код за ЄДРПОУ 37351941); тел. 706-06-56(86), 787-04-37
Костянтин, 757-91-33, (067) 401-3-77 Олена, Тетяна (050) 923-24-45.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі площею
31,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний
заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832),
shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 67-57736 Марина Mariya.Romanchuk@
kyivstar.net; Олександр Анатолійович тел.: (063) 43-79-70; Сергій Будьковський тел.:
(067) 751-86-18, Ruzzik@ukr.net; Butkovskiy@ariya.poltava.ua.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 83,1 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. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Академія Клас» (код за ЄДРПОУ 5815586),
728-48-90; (093) 745-57-70; Даша (095) 868-45-10; (050) 316-43-97.
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).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 22.02.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 28.02.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.

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: частина нежитлового приміщення магазину гуртожитку
№ 4 площею 59,3 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження
об’єкта: просп. Першотравневий, 27, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський

національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Лукаш О. С.
 2. Назва об’єкта: прибудоване нежитлове приміщення № 15 (бокс) площею
30,2 м2 та приміщення на першому поверсі двоповерхового адмінбудинку площею 27,7 м2, загальною площею 57,9 м2 (розміщення торговельного об’єкта).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДКСУ у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Лисяк О. В.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 4,0 м2 (розміщення
торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Симона Петлюри, 64,
м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України
по Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Кошель М. А.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення у приміщенні холу
добудови до адмінбудинку УМВС України в Полтавсьій області зі спортивним
та актовим залами площею 2,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Пушкіна, 83в, м. Полтава. Балансоутримувач: УМВС України в Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: АБ «Укргазбанк».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення к. № 169 (коридор)
площею 2,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 5, м. Полтава. Балансоутримувач: Національний юридичний університет
ім. Ярослава Мудрого. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
АБ «Укргазбанк».
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 33,7 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська
обл. Балансоутримувач: УДК СУ у Глобинському районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування Ураїни у Полтавській області.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву 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
перетендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі
ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне відділення
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна,
зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 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
16.02.2017 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 22.02.2018
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
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

 1. Назва об’єкта оцінки: стоянка для автомобілів площею 4 500,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Волинський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. 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 Гордійчук Володимир Адамович.
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): 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні «Б-2» площею 1 812,6 м2 та будівля виробничого корпусу з адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6»
площею 11 368,04 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО
«Потенціал Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ГО «Організація інвалідів «Громада майбутнього». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 2 об’єкти. 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): 31.01.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: асфальтована площадка (маневровий майданчик)
площею 7 800,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський
автотранспортний коледж НУВГП. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Відінська, 35. 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: Квасилівський професійний ліцей. 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): 31.01.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: металеві склади «Ж-1» площею 198,3 м2, металеві
склади «З-1» площею 227,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП НВО «Потенціал Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Цюпа Василь Ярославович. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 об’єкти. 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): 31.01.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: прохідна «П-1» площею 9,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал Еко». Місцезнаходження об’єкта
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оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Даниш Анатолій Віталійович. 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): 31.01.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: склад рідких матеріалів «Н-1» площею 33,2 м2, будівля ГРП «Л-1» площею 54,2 м2, комплекс будівель та споруд мазутнонасосного господарства «М-1, 2М-1» площею 337,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Петрушко Вікторія Віталіївна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 3 об’єкти. 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): 31.01.2018.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються 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 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 потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться
в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати 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 до проведення незалежної оцінки об’єктів
№
з/п

Дата
Вид
Назва об’єкта та його місцезнаходження
Платник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина даху загальною площею 48,0 м2 лабораторного корпусу, 28.02.18 Ринкова Приватне акціреєстровий номер 05379205.1.АААБЕИ912, за адресою: вул. За
онерне товариРудкою, 35, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільство «Київстар»
ського обласного управління водних ресурсів
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Приміщення буфету площею 32,0 м2 на другому поверсі учбово- 31.01.18 Ринкова ФОП Семенець
виробничого корпусу за адресою: вул. Сонячна, 4, м. Бережани,
Сергій МихайТернопільська обл., що перебуває на балансі Відокремленого
лович
підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї
інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі 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.
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), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного
досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, 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.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з
оцінки об’єктів № 1, 2 яких не перевищує 2 400,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель (фасади, фасадні стіни, дахи), що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та антено-фідерних пристроїв;
об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості
та нерухомості під заклади громадського харчування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок:
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна

 Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 28,7 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Олешківського об’єднаного управГазета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

ління Пенсійного фонду України Херсонської області, за адресою: Херсонська обл.,
м. Олешки, вул. Пролетарька, 52. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладені договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для об’єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо
він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн.
222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Гусак О. В. Дата оцінки: 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому поверсі площею 108,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового розвитку Жашківської районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Жашківської міської ради. Дата
оцінки: 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху п’ятипо
верхової будівлі площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Костін Є. В. Дата оцінки:
28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі
Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище Черкаської області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата
оцінки: 28.02.2018.
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: гаражі площею 53,8 м2, навіс площею 75,6 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Чехова, 108а. Платник робіт з оцінки: ФОП
Пасменко Петро Петрович. Дата оцінки: 28.02.2018.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіми документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4
розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів не – більше 20 днів),
запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р.» та з метою
недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн; окремо
розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 000 грн, об’єкт
незавершеного будівництва – 7 300 грн; цілісний майновий комплекс – 45 200,00 грн;
необоротні активи – 31 500,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А5) 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 – 27 лютого 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 05 березня 2018 року об 11.00 в 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 конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 124,8 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Ніжинське управління Державної казначейської служби України Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
пл. Заньковецької, 4. Платник робіт з оцінки:філія «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина холу площею 16,1 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: ФОП Божок О. В. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. 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): 31.01.2018.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
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 в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлен-

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

ня 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) 67-28-18.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській 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: нежитлові приміщення площею 141,49 м2 будівлі
лікарні (з поліклінікою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській
області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 217. Платник
робіт з оцінки: КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 26,9 м2
(кімн. 703) на сьомому поверсі дев’ятиповерхової адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька,
39. Платник робіт з оцінки: ГО «МАРТ».
 3. Назва об’єкта оцінки: чотири бокси автогаража площею 164,16 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
смт Гончарівське, вул. Танкистів, 15. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Гончарівськ Пасс
Сервіс».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі магазину № 10
«Овочі» площею 258,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 8. Платник робіт з
оцінки: ФОП Барбаш Н. В.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. 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): 28.02.2018. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 04.09.2017

Частина нежитлового приміщення загальною площею 3,53 м2 на цокольному поверсі будівлі, що перебуває на балансі Херсонського обласного центру зайнятості,
за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 7а, переможець конкурсу –
ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина приміщення холу площею 4,0 м2 на першому поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 08.09.2017

Приміщення загальною площею 170,6 м2 у будівлі літера «В» (реєстровий номер
21536845.66.ЧЯМХЮФ009), а саме: бокс № 1 площею 37,7 м2, бокс № 4 площею
132,9 м2 та частина мостіння загальною площею 83,0 м2, а саме: мостіння № 1 площею
59,0 м2 та мостіння № 2 площею 24,0 м2, що перебувають на балансі філії «Херсонський
обласний автомобільно-учбовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою:
м. Херсон, Бериславське шосе, 46, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 4 400 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
Частина холу загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, переможець конкурсу –
ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 05.09.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – групи
інвентарних об’єктів у складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна
огорожа (разом із земельною ділянкою), за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а, визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 600,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 16 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічних
споруд ставу «Гамарня» (інвентарний № 1-308), що обліковуються на балансі ДП
«Укрриба» та розташовані за межами с. Новоселиця на території Полонської міської
ОТГ, Полонський р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича.
Вартість виконання робіт з оцінки – 5 493,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 14 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічних споруд
ставу с. Микулин (інвентарний № 1-303), що обліковуються на балансі ДП «Укрриба»
та розташовані за межами с. Микулин на території Микулинської сільської ради, Полонський р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 493,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 14 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення площею 48,7 м2 на першому поверсі ремонтної майстерні, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою:
вул. Сіцінського, 49, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення частини корівника загальною площею 474,4 м2, що обліковується на балансі ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей», за адресою:
вул. Заводська, 1, смт Теофіполь, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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