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офіційне видання фдму
Управління конкурентного продажу
та біржової діяльності, т. 200-36-16

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ

РВ ФДМУ по Львівській області

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.06.2012 за № 940/21252 (зі змінами), для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою
більшої інформативності потенційних покупців РВ ФДМУ по Львівській області інформує про те, що розпочато підготовку до проведення конкурсу з продажу пакета акцій з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону акціонерного товариства:

Код за ЄДРПОУ

Назва АТ

Розмір пакета,%

32940082

ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка»

100

За додатковою інформацією звертатися до відділу приватизації об’єктів груп В, Г, Е та Управління
корпоративними правами РВ ФДМУ по Львівській області.
Телефони для довідок: (032) 255-39-72, 261-66-02, тел./факс (032) 261-66-01.

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

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Волинська область
Окреме індивідуально визначене майно – підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) загальною площею 250,8 м2 за адресою: 45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 419 990,40 грн, у т. ч. ПДВ – 69 998,40 грн.

Дніпропетровська область
Нежитлові приміщення 3-го поверху № 301-309 в літ. А-4 площею 137,6 м2 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (вул. Горького), 10/14. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала
заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 1 218 255, 60 грн, у т. ч. ПДВ – 203 042,60 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: літ. А – адмінбудівля загальною площею
524,3 м2, літ. Г – дизельна загальною площею 20,1 м2, літ. Д – гараж загальною площею
65,0 м2, літ. В – туалет, огорожа та споруди разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського
(Куйбишева), 7.
Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області, 54030, м. Миколаїв, вул. Велика морська, 41.
Відомості про об’єкти нерухомості: адмінбудівля загальною площею 524,3 м2, рік будівництва –
1903; дизельна загальною площею 20,1 м2, рік будівництва – 1980; гараж загальною площею 65,0 м2,
рік будівництва – 1980; туалет, рік будівництва – 1962; огорожа та споруди.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації площею 0,0551 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 4824510100: 052:014: 0009.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 394 792,00 грн, у т. ч.: ціна нерухомого майна –
349 869,00 грн; ціна земельної ділянки – 44 923,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 473 750,40 грн, у т. ч. ПДВ – 78 958,40 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. Покупець зобов’язаний не порушувати прав
власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; дотримуватися правил добросусідства.
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 разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 47 375,04 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 05.03.2018 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 – 01.03.2018 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 на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел. (0512) 36-82-76, (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.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3.
Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області, 54030, м. Миколаїв, вул. Велика морська, 41.
Відомості про об’єкти нерухомості: одноповерхова нежитлова будівля (кам’яна) загальною площею
148,4 м2, рік побудови – 1917; будівля має сумісну стіну з житловим будинком приватної власності.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації площею 0,0377 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування. Обмеження на використання земельної ділянки відсутні. Кадастровий номер земельної ділянки 4824510100: 24:065: 0010.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 96 156,00 грн, у т. ч. ціна нерухомого майна –
65 302,00 грн; ціна земельної ділянки – 30 854,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 115 387,20 грн, ПДВ – 19 231,20 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. Покупець зобов’язаний не порушувати прав
власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; дотримуватися правил добросусідства.
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 разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 11 538,72 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 16.03.2018 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 – 12.03.2018 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 на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел. (0512) 36-82-76, (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.
В інформації РВ ФДМУ по Миколаївській області, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 07.02.2018 № 12 (1136) на стор. 2, щодо об’єкта державної власності – комплексу у складі:
адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1) разом із земельною ділянкою
за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33,
що перебуває на балансі Державної казначейської служби України у Доманівському районі Миколаївській області, дату кінцевого терміну приймання заяв слід читати: «02.03.2018».

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: комплекс нежитлових будівель та споруд, у складі: адмінбудівля, № 1, загальною
площею 431,7 м2; ЦВЛ, № 2, загальною площею 92,1 м2; адмінуправління, № 3, загальною площею
913,8 м2; допоміжний цех, № 4, загальною площею 1 924,7 м2; адмінбудівля, № 9, загальною площею
916,9 м2; механічний цех з прибудовою, № 10, загальною площею 3 609,9 м2; столярний цех, № 11,
загальною площею 422,4 м2; пилорама, 11а, загальною площею 55,4 м2; гараж, № 12, загальною
площею 863,1 м2; пост охорони, № 14а, загальною площею 5,3 м2; прохідна, № 2, 15, загальною
площею 18,5 м2; склад, № 16, загальною площею 1 447,4 м2; адмінбудівля, № 17, загальною площею
833,5 м2; гараж, № 19, загальною площею 363,7 м2; вагова, № 20, загальною площею 10,4 м2;
котельня, № 21, загальною площею 704,6 м2; димова труба, № 21а; компресорна, № 22, загальною
площею 283,4 м2; ґальванічний цех, № 23, загальною площею 398,0 м2; теплиця, № 18а, загальною
площею 484,9 м2; каналізаційна насосна станція, № 24, загальною площею 22,6 м2; склад для балонів,
№ 25, загальною площею 19,2 м2; склад для балонів, № 35, загальною площею 8,7 м2; пост охорони,
№ 28, загальною площею 6,2 м2; КТП (контрольно-технічний пункт), 36, загальною площею 31,4 м2;
цех причепів, № 3, 14, загальною площею 2336,5 м2; прибудова до компресорної, 22а, загальною
площею 27,7 м2; профілакторій, № 18, загальною площею 326,7 м2.
Адреса об’єкта: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138.
Інформація про об'єкт: майно колишнього ВАТ «Метровагонмаш», загальна площа будівель, що
входять до складу комплексу, становить 17 167,2 м2 (згідно з технічним паспортом). Роки введення в
експлуатацію 1992 – 2011. Загальний технічний стан будівель та споруд задовільний; фізичний знос 28 –
37 %. До будівель підведені централізована електромережа, мережі газопостачання, водопостачання,
водовідведення, централізоване опалення. Під’їзні шляхи асфальтовані.
Земельна ділянка площею 14,1 га, на якій розташований комплекс, надана у постійне користування
Шполянському заводу запасних частин, згідно з державним актом на право постійного користування землею серія ЧР № 20-61 від 13.06.1995. Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 7 731 340,00 грн, ПДВ – 1 546 268,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 9 277 608,00 грн.
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Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; під час експлуатації об’єкта покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта; сплата ціни
продажу за об’єкт 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 з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 927 760,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р
№ 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 16 березня 2018 року, час початку торгів
(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 на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: https://www.utsb.com.ua.

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

Продаж об’єктів групи Д
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
hh Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною
ділянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.
Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку за проектом п’ятиповерхового з 2 блок-секцій на 40 квартир розпочато в I кварталі 1996
року, призупинено в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південно-західному
районі м. Сміла, на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м) від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики для ігор, відпочинку та
господарських потреб. На об’єкті виконані: земляні роботи, роботи щодо влаштування
фундаментів із збірних залізобетонних плит та бетонних блоків, стіни підвалу із червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних плит перекриття над
підвалом, сходів. Роботи щодо влаштування зовнішніх інженерних мереж не проводились. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь будівельної готовності – 2 %. Фізичний
знос становить 70 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта
енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо інженерних
комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 384 400,00 грн, у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – 241 400,00 грн, земельної ділянки – 143 000,00
грн, ПДВ – 76 880,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 461 280,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 289 680,00 грн, земельної ділянки –
171 600,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового
використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта 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 належать до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури,
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови для
життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. Подальше відчуження та передача в заставу 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 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 прийманняпередачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, банк в
ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 46 128,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні з обладнанням,
що не увійшла до статутного капіталу
ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано)
hh Назва об’єкта: їдальня з обладнанням.
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові приміщення їдальні
загальною площею 181,4 м2 на другому поверсі в літ. «Г», рік побудови – 1973, обладнання (шафа холодильна – 2 од., роки випуску – 1980 та 1992; електросковорода, рік
випуску – 1980; плита електрична, рік випуску – 1980; електронагрівач, рік випуску –
1980; холодильник «Апшерон», рік випуску – 1982).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 19 584,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 16 320,00 грн; ПДВ – 3 264,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його
у триденний термін за актом передачі.

області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 16 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі за адресою:
https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00
до 18.00, крім вихідних.

Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 280-42-32

Продаж об’єктів групи Ж
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

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, 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).
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.

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

(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 16 березня 2018 року, час внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до
17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9)
та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний,
1, 6-й поверх, кімн. 20).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство фінансів України 02311796, Управління фінансів Турійської РДА, 44800, Волинська обл., смт Турійськ,
Частина адміністративно- 02311796.1. АААДЕВ617 44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23
23,2
75 544,00
2 роки 11 місяців
Надання юридичних (нотаріальних)
вул. Луцька, 23, тел. (03363) 2-14-71
го приміщення (літ. А-3)
послуг
2 Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
Гідротехнічні споруди
25592421.15. ААЕЖАГ685 Волинська обл., Луцький р-н, на території Садівської
–
286 000,00
2 роки 364 дні
Для рибогосподарської діяльності
господарства України
тел. (044) 486-07-91
ставу Садів
сільської ради
3 Міністерство внутрішніх справ 08805967, Шацький районний відділ УМВС України у Волинській області, 44000, Волинська Частина двоповерхової
–
44000, Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк,
17,9
66 247,00
2 роки 364 дні
Для розміщення офіса
України
обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. Шковороди, 29, тел. (03355) 20-4-64
будівлі
вул. Шковороди, 29

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України

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

реєстровий
номер майна
Нежитлові вбудовані приІнформація
міщення
відсутня
Частина нежитлового вбудо- Інформація
ваного приміщення
відсутня
Нежитлове вбудоване приІнформація
міщення
відсутня
найменування

26371300, Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрно-еконо
мічного університету, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 236, тел. (05693) 7-14-28
Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г,
тел. (0564) 53-02-18
40783970, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. В. Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Новомосковськ,
68,2
329 793,00
2 роки 364 дні
Розташування суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (врувул. Гетьманська, 236
чення) поштових відправлень, та торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
м. Кривий Ріг,
9,6
39 408,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
вул. Ватутіна, 37г
м. Кривий Ріг, просп.
119,7
268 227,00
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (надання поліграфічних послуг)
Поштовий, 51
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32, тел. (06267) 5-40-21
02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87500,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629) 33-34-16

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху з ґанком 02070789.2. ОКМЕМЛ194 Донецька обл., м. Дружківка,
158,3
331 800,00
2 роки 360 днів
адміністративно-господарських приміщень гуртожитку
вул. Соборна, 26
Частина коридору 1-го поверху учбового корпусу
02070812.7. БДДМУФ053 Донецька обл., м. Маріуполь,
10,0
41 600,00
2 роки 11 місяців
будівлі
вул. Гугеля, 10
найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство охорони
здоров’я України

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

найменування

01992274, Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України», Частина вестибуля (поз. 2)
вул. Терека, 42, смт Солотвино Тячівського р-у Закарпатської обл., 90575, тел. (0313) 42-15-00
1-го поверху будівлі літ. Бv

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
–
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино,
12,0
55 908,00
вул. Терека, 42

максимально можливий
мета використання
строк оренди
35 місяців
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 Міністерство внутрішніх справ
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
20517231, ВП «Дніпровська електроенергетична система», 00100227, ДП «Національна енер- Частина нежитлового приміщення № 141 першого поверху адміні00100227.23.АААДИЛ648 м. Запоріжжя, бульв.
2,0
7 799,00
2 роки
Розміщення банкомата
гетична компанія «Укренерго», 69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 2, тел. (061) 258-44-55 стративної будівлі (літ. А-4)
Вінтера,10/вул. Гребельна, 2
11 місяців
08571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 49005, Дніпропе- Частина приміщення № 23 – 23,0 м2 та частина приміщення № 25 –
–
м. Запоріжжя, вул. Севасто33,0
91 429,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює
тровська обл., м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, тел. (0562) 46-32-36
10,0 м2 першого поверху адміністративно-навчальної будівлі
польська, 26
11 місяців продаж товарів підакцизної групи
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

12 лютого 2018 року

найменування

реєстровий номер майна

№ 13 (1137)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

3 Міністерство економічного розвитку 00239066, ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування», 69118,
і торгівлі України
м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
–
м. Запоріжжя, вул. Чуба218,5
306 158,00
2 роки
Розміщення складу
нова, 1
11 місяців

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення № 24 першого поверху 3-поверхової будівлі
інженерного корпусу (літ. Д-3)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
1 Державна фіскальна 39463945, Броварська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Київській Частина нежитлового
–
Київська обл., м. Переяслав-Хмельниць
143,0
752 500,00
служба України
області, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286, тел. (04594) 7-27-05 підвального приміщення
кий, вул. Богдана Хмельницького, 95

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення спортивного клубу

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

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

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

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Державна казначейська
служба України

38435613, Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України», 25006, м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24, тел. (0522) 33-33-15
37942426, Управління Державної казначейської сдужби України у Новомиргородському районі
Кіровоградської області, м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35, тел. (05256) 4-10-86

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
Кіровоградська обл., м. Кропив7,46
19 329,00
2 роки 11 місяців
Здійснення торгівлі та зберігання
ницький, вул. Комарова, 64
паливно-мастильних матеріалів
37942426.1.АААДЕГ293 Кіровоградська обл., м. Новомир129,7
404 990,00
2 роки 11 місяців
Розміщення відділення банку
город, вул. Поповкіна, 35

реєстровий номер майна

Автозаправний блок-пост місткістю 4,0 м3
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
адміністративної будівлі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

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

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

1 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій
2 Міністерство внутрішніх
справ України

38627339, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 6, тел.(032) 239-02-62
20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття», 82200, Львівська обл, м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71, тел. (03247)
5-06-49

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі КПП 38627339.1.ШБПЧРС166 Львівська обл., Жовківський р-н,
49,2
247 036,00
м. Дубляни, вул. Львівська
станом на 30.11.2017
Нерухоме державне майно, а саме: вбудоване нежит
Інформація відсутня
Львівська обл, м. Трускавець,
38,6
395 100,00
лове приміщення – 4,7 м2 та частина вестибуля –
вул. С. Бандери, 71
станом на 30.11.2017
33,9 м2 на 1-му поверсі лікувального корпусу МРЦ
найменування

реєстровий номер майна

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Проведення виставок непродовольчих товарів без
здійснення торгівлі
2 роки 364 дні
Пророщування спеціальних сортів пшениці, виготовлення соків з її проростків та їх реалізація (інше
використання державного нерухомого майна)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Державне агентство
04528212, Березнегуватське управління водного господарства, 56203, Миколаївська обл.,
водних ресурсів України Березнегуватський р-н, смт Березнегувате, вул. Ілька Борщака, 34, тел. (05168) 9-12-51

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
Нежитлові приміщення 04528212.6.ВБГОПФ081 Миколаївська обл., Березнегуватський
349,0
175 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
складу
р-н, смт Березнегувате, вул. Павлова, 1

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн. 37-38) та
факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

05385766, Полтавський професійний ліцей сфери послуг, вул. Маршала Бірюзова,
26/1, м. Полтава, тел. (0532) 67-71-94

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення 05385766.1.ТПЯИГЕ003

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. Маршала Бірюзова,
7,5
42 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету в навчальному закладі
26/1, м. Полтава
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство енергетики та ву- 05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»,
гільної промисловості України 34400, Рівненська обл., м. Вараш, тел. (03636) 64-1-74
2 Міністерство аграрної політики 00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів»,
та продовольства України
35500, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11

№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Асфальтобетонне ви24584661.301.ПШТДПЮ1342 Рівненська обл., м. Вараш,
72,0
15 240,00
2 роки 11 місяців Розміщення торгової точки з продажу мобільного харчування
мощення
майдан Незалежності, 3
Частина елеватора ком–
Рівненська обл., м. Ради13,92
100 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобікормового заводу
вилів, вул. Стрижака, 4
більного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Рівненській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна – частину приміщення будівлі адміністративно-господарської частини площею 20,4 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Острог, вул. Семінарська, 2, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 31.01.2018 № 10 (1134) на стор. 4, у колонці «Мета використання» слід читати: «Розміщення
перукарні».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3

Назва органу
управління

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

Міністерство
оборони України
Міністерство соціальної політики України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034,
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92
21247874, Куп’янський міськрайцентр зайнятості, 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Куп’янський, 4, тел. (057)
425-64-91
14310589, ДП НДТІП, 61010, м. Харків, вул. Катерининська,
40/42, тел.: (057) 733-11-80, 733-12-13
14310589, ДП НДТІП, 61010, м. Харків, вул. Катерининська,
40/42, тел.: (057) 733-11-80, 733-12-13
01566330, Харківський державний університет харчування та торгівлі, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, тел. (057) 337-85-35

Державне космічне
агентство України
Державне космічне
агентство України
Міністерство освіти
і науки України

4
5
6

Міністерство освіти
і науки України

7

Міністерство оборони України

00493758, Харківська державна зооветеринарна академії, 62341,
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-75-31
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034,
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92

Міністерство оборони України
Міністерство оборони України
10 Міністерство овіти
і науки України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034,
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034,
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки,
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. : (057) 702-10-16, 702-18-07

8
9

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
Нежитлові приміщення – кімн. № 10,11,12,13,14,15 на 1-му поверсі 33689922.37.ААААЕЖ239 м. Харків, вул. Перемож693,2
885 300,00
2 роки
Розміщення складу
2-поверхової будівлі майстерні, інв. № 89000
ців, 6а
11 місяців
Нежитлові приміщення – кімн. № 19 та 1/2 кімн. № 13, 14, 16,
21247874.1.ЮМАЖВМ005 Харківська обл., м. Куп’янськ, 25,55
101 800,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
18 на 1-му поверсі одноповерхового адміністративної будівлі, інв.
вул. Харківська, 2
ксерокопіювання документів на площі 17,7 м2 (у кімн. № 19) та побутових при№ 10310024, літ. А
міщень на площі 7,85 м2 (у 1/2 кімн. № 13, 14, 16, 18)
Частина нежитлового приміщення модуля металевого № 2 на 1-му
КЕРГКЖ027
м. Харків, вул. Катеринин100,0
181 700,00
1 рік
Розміщення виробництва
поверсі одноповерхової будівлі цеху, літ. И-1, інв. № 125036
ська, 40/42
Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 1-му поверсі 4-поверхової
КЕРГКЖ017
м. Харків, вул. Катеринин46,3
117 000,00
1 рік
Розміщення виробництва
будівлі виробничого корпусу, літ. П-4, інв. № 125032
ська, 40/42
Частина холу № 1 на 2-му поверсі 14-поверхової адміністративно–
м. Харків, вул. Клочків7,1
58 200,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що призначаються
учбової будівлі, інв. №10300002, літ. А-14
ська, 333
для навчального закладу (5,1 м2) та ксерокопіювальної техніки для надання
населенню послуг із ксерокопіювання документів (2,0 м2)
Частина фойє № 29 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі
00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., Дергачівський
1,0
8 400,00
2 роки
Розміщення термінала самообслуговування
3-поверхової будівлі головного учбового корпусу № 2 (клуб), інв.
р-н, смт Мала Данилівка
11 місяців
№ 0004535, літ. А-3
Одноповерхова будівля магазину (№ 7) з кімн. № 1, 2, інв. № 28,
33689922.33.ААААЕВ244 м. Харків, вул. С. Тархова, 13 189,4
723 700,00
2 роки
Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товаліт. А-1
11 місяців рів підакцизної групи на площі 75,5 м2 і непродовольчих (господарчих) товарів
на площі 40,0 м2 та складу на площі 77,9 м2
Нежитлові приміщення – кімн. № 1 на 1-му поверсі одноповерхової 33689922.37.ААААЕЖ238 м. Харків, вул. Перемож28,7
51 900,00
2 роки
Розміщення майстерні з обробки, покриття металу (гальваніка)
будівлі гаражів легкових автомобілів, інв. № 86000, літ. Ж-1
ців, 6а
11 місяців
Одноповерхова будівля складу, інв. № 91000, літ. К-1
33689922.37.ААААЕЖ247 м. Харків, вул. Перемож48,5
155 600,00
2 роки
Розміщення складу
ців, 6а
11 місяців
Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5, літ. А-9, інв.
–
м. Харків, вул. Цілиноград23,0
79 600,00
2 роки
Розміщення антенно-фідерних пристроїв (20,0 м2) та обладнання (3,0 м2)
№ 86391
ська, 58
11 місяців

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
Хмельницька обласна
14372969, Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної Приміщення на 1-му поверсі будівлі складів цивул. Комарова, 5а, смт Летичів, Хмельниць489,1
374 162,0
державна адміністрація
адміністрації, Майдан Незалежності, Будинок рад, м. Хмельницький, 29005, тел. (0382) 65-28-37 вільної оборони 2-ї групи
ка обл., 31500
Державне агенство рибно- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04053,
Гідротехнічні споруди рибогосподарської техно- 25592421.85.ААЕЖАЖ811 с. Новоселиця, на території Полонської міської
–
270 600,00
го господарства України
тел. (044) 486-07-91
логічної водойми ставу «Гамарня» (інв. № 1-308)
ОТГ, Полонський р-н, Хмельницька обл.
Державна служба статис- 04837462, Національна академія статистики, обліку та аудиту, вул. Підгірна, 1, м. Київ,
Нежитлові приміщення на цокольному поверсі
04837462.1.ФКУЦДК042 вул. Сковороди, 11, м. Хмельницький,
88,6
267 450,00
тики України
04107, тел. (044) 484-49-41
житлової будівлі
29000

№
Назва органу управління
з/п
1
2
3

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення гаражів
2 роки 11 місяців Розміщення рибного господарства
(аквакультура)
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Хмельницькій області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державної власності – приміщення площею 17,2 м2 в будівлі їдальні за адресою: вул. Суворова, 2, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, що перебуває на балансі Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 24.01.2018 № 8 (1132), стор. 6, у колонці «Мета
використання» слід читати: «Розміщення кухні для приготування їжі».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв. Шевченка,
460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92
02125639, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,
вул. Садова, 2 , м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-45-82

найменування
Частина приміщення вестибуля на 1-му поверсі
навчального корпусу № 2
Частина підвальних приміщень навчальноадміністративного корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
бульв. Шевченка, 460,
5,0
28 500,00
2 роки 364 дні
м. Черкаси
–
вул. Садова, 2, м. Умань,
81,0
208 656,00
2 роки 364 дні
Черкаська обл.

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу книг, канцтоварів, надання
поліграфічних та брошурувальних послуг

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 13 (1137)

12 лютого 2018 року

4

відомості
приватизації

оГолоШеннЯ оренДоДаВЦЯ – рВ ФДМУ по ЧерніГіВськіЙ оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Національна поліція 40108651, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, Частина нежитлового приміщення (холу)
України
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, тел.: (0462) 61-91-10, 67-83-63 на 1-му поверсі адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
08676932.2. РЮОАФА156 м. Чернігів, вул. Шев3,0
13 538,94
ченка, 116а

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення кавового
апарата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оГолоШеннЯ оренДоДаВЦЯ – рВ ФДМУ по м. киЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
3 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
4 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
5 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
6 Міністерство освіти і науки України
7 Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України

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

найменування

16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування»,
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 51, тел. (044) 285-15-50
04726917, ДП «НДПВІ транспортного будівництва «Київдніпротранс»,
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, тел. (044) 288-24-44
ДП «Проектний інститут Укрметротунельпроект», 01054, м. Київ,
вул. Боровського, 21, к. 1, тел. (044) 484-02-63
ДП «Проектний інститут Укрметротунельпроект», 01054, м. Київ,
вул. Боровського, 21, к. 1, тел. (044) 484-02-63
ДП «Проектний інститут Укрметротунельпроект», 01054, м. Київ,
вул. Боровського, 21, к. 1, тел. (044) 484-02-63
Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51
ДП «Державний проектний інститут «Діпроверф», 03110, м. Київ,
вул. Преображенська, 25, тел. (044) 275-97-66

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
на 9-му поверсі будівлі
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
(кімн. 808 на 8-му поверсі корпусу Б)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
на 3-му поверсі будівлі
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
(мансарда)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
(мансарда)
Нерухоме майно – частина нежилого приміщення у фойє на 1-му поверсі корпусу № 4
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
на 5-му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Київ, бульв.
500,0
12 017 000,00
2 роки 11 місяців
Л. Українки, 26
станом на 30.11.2017
38488780.1. ВССЧГН021 м. Київ, вул. Симона
34,2
682 900,00
1 рік
Петлюри, 15
станом на 30.11.2017
–
м. Київ, вул. Буль10,5
180 840,00
2 роки 11 місяців
варно-Кудрявська, 21
станом на 31.10.2017
–
м. Київ, вул. Бульвар67,0
1 153 940,00
2 роки 11 місяців
но-Кудрявська, 21
станом на 31.10.2017
–
м. Київ, вул. Буль25,3
449 900,00
2 роки 11 місяців
варно-Кудрявська, 21
станом на 30.11.2017
–
м. Київ, просп. Кос17,6
261 862,00
2 роки 11 місяців
монавта Комарова, 1
станом на 30.11.2017
–
м. Київ, вул. Преоб68,1
896 537,00
2 роки 11 місяців
раженська, 25
станом на 31.12.2017

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення виробництва підприємства
Розміщення офіса
Розміщення офіса
Розміщення офіса
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України
«про оренду державного та комунального майна».

оГолоШеннЯ оренДоДаВЦЯ – апарату ФДМУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державне агентство
України з управління
зоною відчуження

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
14310862, Державне спеціалізоване підприємство «ЧорноНерухоме майно – частина споруди «Ін- 14310862.22.КДСЕАЧ138 Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять, 2 500,00
7 228 000,00
49 років
Розміщення (будівництва та експлуатації) фотоелектричної сонячної
бильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, женерна споруда системи охолодження
вул. Житомирська, 1, літера «В»
тис. м2
електростанції потужністю до 100 МВт
Київська обл., 07100, тел. (04593) 4-31-07
об’єктів ЧАЕС»

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 9.00 до 17.30 (крім п’ятниці), у п’ятницю – з 9.00 до
16.15 (крім вихідних). Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
інформаціЯ реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

ПІДСУМКИ
інформація
рв фдму по полтавській області про підсумки конкурсу на
право укладення доГовору оренди нерухомоГо державноГо
майна, що відбувся 05.02.2018

За результатами конкурсу конкурсною комісією прийнято рішення про визнання
переможцем конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна – адміністративного будинку, літ. а, ак, аг, загальною площею 461,8 м2; частини промислового складу з перукарнею, літ. б, загальною площею 375,1 м2; частини
складського приміщення з підвалом та сітроцехом, літ. в, вп, загальною площею
831,0 м2; частини складу господарчих товарів, літ. и, загальною площею 331,2 м2;
частини продовольчого складу з підвалом, літ. л, лп, загальною площею 204,2 м2;
складу будівельних матеріалів, літ. м, загальною площею 166,8 м2; овочесховища,
літ. к, загальною площею 139,2 м2, усього площею об’єкт оренди – 2 509,30 м2
за адресою: просп. Свободи, 54а, м. кременчук, полтавська обл., що обліковується на балансі концерну «військторгсервіс», фізичну особу – підприємця Паскевича
Артема Едуардовича.

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

інформація
кев м. вінниці про проведення конкурсу на право
оренди нерухомоГо військовоГо майна

назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: кев м. вінниці, адреса:
21007, м. вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною
площею 96,18 м2 в будівлі № 24 (штаб) військового містечка № 1 за адресою:
м. вінниця, вул. Стрілецька, 9, що перебувають на балансі кев м. вінниці.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 6 407,12 грн (без пДВ) за базовий місяць оренди –
грудень 2017 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення офіса;
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу
територію; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря
без вимог щодо його компенсації; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями;
дотримання вимог експлуатації об’єкта; забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна
орендна плата.
основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом фдмУ вiд 15.02.2013
№ 201 «про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового
майна, затвердженого наказом фдмУ та міністерства оборони України від 26.07.2000
№ 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові
пропозиції з виконання умов конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних
днів після опублікування цієї інформації.

конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у кеВ м. Вінниці за адресою: 21007,
м. Вінниця, вул. стрілецька, 87.
конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «на конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності). тел./факс для довідок
(0432) 27-83-98.

інформація
кев м. миколаєва про проведення конкурсу на право
укладення доГовору оренди нерухомоГо військовоГо майна

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: кев м. миколаєва,
адреса: 54056, м. миколаїв, просп. миру, 62а.
 назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення складу в будівлі (інв. № 3) загальною площею 68 6 м2, з них:
нежитлове приміщення № 9 площею 23,1 м2 – для розміщення офіса, нежитлове приміщення № 11 площею 45,5 м2 – для розміщення складу військового
містечка № 13, за адресою м. миколаїв вул. погранична (Чигрина), 47а.
початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 1 241,88 грн (без пДВ) за базовий місяць
оренди – грудень 2017 року при використанні військового майна під розміщення
офіса із застосуванням орендної ставки 18 % – 684,75 грн, під розміщення складу
із застосуванням орендної ставки 15 % – 557,13 грн.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою,
але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до методики розрахунку
орендної плати для запропонованого виду діяльності.
2. ефективного використання орендованого майна за цільовим призначенням
відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.
3. термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією за
умови погодження з балансоутримувачем.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу інфляції.
5. зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди запобігання його пошкодженню
та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.
6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за рахунок
орендаря без вимоги на відшкодування.
7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди
державного майна на користь балансоутримувача. постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, пропорційно площі
землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за прилеглу територію в розмірі та
порядку, що встановлені чинним законодавством.
9. компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.
10. встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди,
який вноситься в рахунок плати за останні 3 місяці оренди. при цьому орендар вносить зазначений завдаток протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди, а
у разі не внесення завдатку договір оренди розривається.
12. заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. 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 учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом фдмУ від 15.02.2013
№ 201 «про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди державного майна, що належить до державної власності»;

конкУрси з відборУ сУб’єктів оціно×ної діялÜності
АПАРАТ ФДМУ
інформація
про оГолошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею
45,2 м2 на сімнадцятому (технічному) поверсі та 6,0 м2 (два антено-місця)
на даху будинку (за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. київ). найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Українська правова
інформація». місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Січових Стрільців, 73, м. київ.
мета проведення оцінки: продовження договору оренди. телефон замовника
конкурсу (044) 285-12-74. телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. види економічної діяльності
(коди квед) 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, од.: –. розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова
вартість нежитлового приміщення площею 45,2 м2 на сімнадцятому (технічному)
поверсі та 6,0 м2 (два антено-місця) на даху будинку (загальна площа об’єкта
оцінки – 51,2 м2) станом на 31.12.2017, тис. грн: 95,775. кількість земельних ді-

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: окремо розташована 1/антресоль-поверхова
будівля модуля «кисловодськ» (літ. Ж) загальною площею 1 199,9 м2. балансоутримувач: державне підприємство «вінницький завод «кристал». місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. вінниця, вул. 600-річчя, 21. мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. телефон

12 лютого 2018 року

відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів, відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником
конкурсу розмір місячної орендної плати;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представникові фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, декларацію про доходи.
конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою:
м. миколаїв, просп. миру, 62а, кев м. миколаєва, кімн. 22.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до початку
проведення конкурсу.
конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів з дати публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у економіста з договірних та претензійних робіт путятіної наталі іллівни (кімн. 22 кев м. миколаєва)
або за телефоном (0512) 44-66-24 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

інформація
яворівської кеч району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомоГо військовоГо майна

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: кеЧ м. яворова, адреса: 81000, львівська обл., м. яворів, вул. львівська, 19.
 1. назва об’єкта та його місцезнаходження: кпп (частина нежитлового
приміщення будівлі) інв. № 14 військового містечка № 26 загальною площею
2,0 м2 за адресою: львівська обл., яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище курницьке, 26.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, – 531,70 грн на місяць (без пДВ).
 2. назва об’єкта та його місцезнаходження: кпп (частина нежитлового
приміщення будівлі) інв. № 45 військового містечка № 25 загальною площею
2,0 м2 за адресою: львівська обл., яворівський р-н, Старичівська сільська рада,
урочище пруське, 25.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, – 584,87 грн на місяць (без пДВ).
 3. назва об’єкта та його місцезнаходження: кпп (частина нежитлового
приміщення будівлі) інв. № 18 військового містечка № 38 загальною площею
2,0 м2 за адресою: львівська обл., яворівський р-н, верблянська сільська рада, урочище гвардійське.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, – 584,87 грн на місяць (без пДВ).
 4. назва об’єкта та його місцезнаходження: клуб (частина нежитлового
приміщення будівлі) інв. № 12 військового містечка № 32 загальною площею
2,0 м2 за адресою: львівська обл., яворівський р-н, Старичівська сільська рада,
урочище курницьке, 26.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, – 584,87 грн на місяць (без пДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів: найбільший розмір
орендної плати; використання об’єкта оренди під розміщення банкоматів; компенсація
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у
розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
тел./факс для довідок: (03259) 2-11-30, 21-11-40.

департамент оцінки маéна, маéнових прав
та професіéної оціно÷ної діяльності, т. 200-36-36

лянок: –. розмір земельних ділянок, усього: –. місце розташування земельних ділянок: –. цільове призначення земельних ділянок: –. правовий режим земельних
ділянок: –. нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –. наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
замовник послуг з оцінки – фонд державного майна України (01133, м. київ,
вул. генерала алмазова, 18/9).
платник послуг з оцінки – державне підприємство «Український державний центр
радіочастот».
процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до положення застосовується фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж профе-

сійної 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.
подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 7 000,00 грн.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. київ, вул. генерала алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції фонду державного майна України (вул.
генерала алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 20 лютого 2018 року.
на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. київ,
вул. Генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 26 лютого 2018 року о 14.00.

замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт
з оцінки – тов науково-виробниче підприємство «аСток». кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля.
балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2018: відновна – 476 561,13 грн; залишкова – 308 845,74 грн. 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: нежитлові вбудовані приміщення част. № 1
(3,63 м 2 ), № 5 (12,1 м 2 ) загальною площею 15,73 м 2 на 11-му поверсі

адміністративної будівлі (літ. а). балансоутримувач: головне управління статистики
у вінницькій області. місцезнаходження об’єкта оцінки: м. вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. 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 – відділ освіти вінницької районної державної адміністрації вінницької області. 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 01.01.2018: відновна – 8 968,04 грн; залишкова – 608,18 грн. наявність
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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 (№ 5, № 7 – № 11)
загальною площею 168,9 м2 у прибудові спортивних приміщень (літ. А’) до одноповерхового основного корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вінницьке обласне
відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Вінницька школа
вищої спортивної майстерності. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 6 приміщень. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.01.2018: відновна – 183 148,00 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: нежитлове вбудоване приміщення № 32 площею
21,1 м2 на 2-му поверсі будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22800, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 47. 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 – Богданівська
сільська рада. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 03.01.2018: відновна – 4 645,38 грн; залишкова –
2 540,80 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: гідротехнічні споруди: гребля нагульного ставу «Карабелівка» (інв. № 956); водоспуск нагульного ставу «Карабелівка» (інв. № 957); верховина
нагульного ставу «Карабелівка» (інв. № 958) за адресою: Вінницька обл., Теплицький
р-н, в межах земель Степанівської сільської ради, с. Карабелівка; дамба № 1 виросного
ставу с. Грузьке (інв. № 960); дамба № 2 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 961); дамба
№ 3 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 962); дамба № 4 виросного ставу с. Грузьке (інв.
№ 963); дамба № 5 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 964); дамба № 6 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 965); дамба № 7 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 966); донний
водоспуск виросного ставу № 1 с. Грузьке (інв. № 967); донний водоспуск виросного
ставу № 2 с. Грузьке (інв. №968); донний водоспуск виросного ставу № 3 с. Грузьке (інв.
№ 969); донний водоспуск виросного ставу № 4 с. Грузьке (інв. № 970); донний водоспуск виросного ставу № 6 с. Грузьке (інв. № 971); донний водоспуск виросного ставу
№ 7 с. Грузьке (інв. № 972) за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, в межах земель
Грузької сільської ради, с. Грузьке. Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба». 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 – ПП «НАРАЗ». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 16 гідроспоруд. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.07.2017:
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 32,7 м2 у будівлі (літ.
А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53.
Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Іванчикова Н. О.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на
1-му поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Чуднівська, 103. Балансоутримувач: Житомирський державний технологічний
університет (м. Житомир, вул. Чуднівська, 103). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Небелас А. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 31,2 м2 на 1-му поверсі
адмінкорпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20. Балансоутримувач: Житомирська філія Державного науково-дослідного
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» (м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Умінська А.В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (кімн. 412) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

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: група інвентарних об’єктів у складі: блок складу літ.
В площею 100,4 м2, корпус майстерні літ. Г-Г’ площею 1 119,5 м2; мийка машин літ. Д
площею 4,8 м2; склад запчастин літ. И площею 96,8 м2; прохідна літ. К площею 12,3 м2
разом із земельною ділянкою площею 2,2450 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11. Най
менування балансоутримувача: Мукачівське міжрайонне управління водного господарства. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта державної власності
групи А разом з земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основних засобів – 5 од. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2016 – 0,00 грн. Розмір земельної ділянки: 2,2450 га. Місце
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розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино,
вул. Бенедиківська, 11. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
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» та наявності
свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).
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); 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, 4).
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати критеріям, визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493: земельні ділянки на праві власності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки; будівлі, приміщення, частини будівель, площадки виробничої, виробничо-складської або
складської нерухомості.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального відділу
РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті 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.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної
власності групи А, що підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля – столової (літ.
1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за адресою:
07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22, що під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ ім. Леся Сердюка (код за
ЄДРПОУ 00857479). Дата оцінки – 28.02.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; платник – РВ ФДМУ по Київській області
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 за № 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 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 01.03.2018 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для довідок 200-25-29.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля
загальною площею 1 632,4 м2 та дизельна загальною площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Марківський р-н, смт Марківка, пров. Південний,
буд. 1.Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової адміністрації
в Луганській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2018. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень КПП (кімнати побачень), реєстровий номер 08680460.1.ФБТДБЯ170 (площа теплопункту – 3,5 м2),
будівлі лікарні, реєстровий номер 08680460.1.ФБТДБЯ160 (площа теплопункту –
8,3 м2), житлової будівлі, реєстровий номер 08680460.1.ФБТДБЯ159 (площа під
котельню на твердому паливі – 58,2 м2), загальною площею 70,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, смт Жвирка. Балансоутримувач: Сокальська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України
у Львівській області (№ 47). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Теле-

фон 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., Сокальський р-н, смт Жвирка. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Пауер Інжиніринг».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 141 загальною площею
16,2 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут». 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. І. Франка,
61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загальною площею 47,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Виговського, 45а. Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції у Львівській 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:
м. Львів, вул. Виговського, 45а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 26,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Плужника, 2. Балансоутримувач (орендодавець): Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Плужника, 2. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – КП «Анастасія».
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 дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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: гараж площею 44,4 м2 (розміщення гаража). Місцезнаходження об’єкта: пл. Перемоги, 11, смт Нові Санжари, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДКСУ у Новосанжарському районі. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
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 Єщенко С. М.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 91,0 м2 (розміщення
столярної майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Стрітенська, 49, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету «ХПІ». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження договору
оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. 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 Юхнюк В. Й.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в будівлі поліклінічного блоку
площею 14,2 м2 (розміщення лікувального зубопротезного кабінету). 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: 28.02.2018. 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 Волошко Ж. Є.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 28.02.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Державний ощадний банк України».
 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: 28.02.2018. 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, місцезнаходження та балансоутримувач об’єкта: частина нежитлового
приміщення в корпусі № 1 площею 20,9 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 (розміщення буфету); частина нежитлового приміщення в корпусі № 2 площею 20,2 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20 (розміщення буфету); частина нежитлового приміщення в
корпусі № 3 площею 123,1 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 (розміщення буфету); частина нежитлового приміщення в корпусі
№ 5 площею 23,8 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3
(торгівля); частина нежитлового приміщення в корпусі площею 9,1 м2 за адресою:
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21/1 (розміщення буфету); частина
нежитлового приміщення в корпусі № 1 площею 17,4 м2 за адресою: Полтавська
обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 37, що обліковуються на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (торгівля); їдальня
Коледжу площею 85,0 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чумацький
шлях, 7, що обліковуються на балансі Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (розміщення буфету). Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
28.02.2018. 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: Приватне підприємство «Студентське харчування».
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 3,0 м2 (розміщення
ксероксу). 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: 28.02.2018. 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 Дмитренко Н. Г.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента
(додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі
ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне відділення
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна,
зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.

12 лютого 2018 року

6

відомості
приватизації

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
23.02.2018 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 01.03.2018
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: нежитлове приміщення першого поверху будівлі
площею 16,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська філія
ДУ «Держгрунтохорона». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Рівненська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Шинкарук Віктор Петрович. 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: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі штабу площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Полицька виправна колонії № 76. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, с. Іванчі. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі штабу площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Катеринівська виправна колонія № 46. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., Сарненський р-н, с. Катеринівка. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». 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: частина нежитлового приміщення першого поверху
будівлі площею 12,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
податкова інспекція у м. Рівне Головного управління Міндоходів у Рівненській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Відінська, 8. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ДП «Сервісно-видавничий
центр Міністерства доходів і зборів України». 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення поліклініки СМЧ – 3 ДП
НАЕК «Енергоатом» площею 30,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Вараш, вул. Енергетиків, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТДВ «Рівнефармація». 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: частина нежитлового приміщення холу будівлі
лікарні площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони
здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Вараш,
вул. Енергетиків, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку площею 70,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ
«Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська, 37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража площею 211,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубровицька районна державна лікарня
ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шевченка, 156. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Мохаммад Тарек Тахерович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
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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.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення буфету площею 48,11 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Мирогощанський аграрний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща,
вул. Студентська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Маханчук Олександр Вікторович. 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.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі «Відділу профілактичної дезінфекції» (приміщення № 36-41) площею 32,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Рівненський обласний лабораторний
центру Держсанепідслужби України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Мартинишин Ярослав Євгенович. 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.
 11. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель в складі: нежитлова будівля, цех
переробки деревини площею 1 069,9 м2 з навісом площею 400,1 м2; склад готової продукції площею 327,0 м2 з навісом площею 136,3 м2; цех хвойної муки площею 234,8 м2;
котельня площею 215,8 м2; плодоконсервний цех площею 350,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Зарічненський лісгосп». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Центральна, 78б, 78в, 78в, 78з, 78ж, 78д. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лісопереробна
компанія». 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.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення лікарні площею 21,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Спеціалізована медикосанітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Дочірнє підприємство аптека № 7 ДАК «Ліки
України». 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.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху
навчального корпусу № 2 площею 16,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Рівненське вище професійне училище Департаменту поліції. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Барона
Штейнгеля, 90. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Ковальчук Тамара Іванівна. 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.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення шостого поверху будівлі площею 27,48 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст
«Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16
Липня, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». 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.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина клубу-кафе «Сучасник» площею 25,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет водного
господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Чорновола, 49а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Борсук Аліса Олексіївна. 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.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення навчального корпусу
площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Рівненське
вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Базильчук Тамара Юріївна. 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.

 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на четвертому поверсі бу-

дівлі гуртожитку площею 290,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Дубенська, 37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
Спільне українсько-чеське підприємство-товариство з обмеженою відповідальністю «PST
Україна». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
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 і 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 напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рів ненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно 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 публікування 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
138,8 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»). (Об’єкт
одноповерхової виробничо-складської будівлі). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Курська, 139. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Лукаш Є. М.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 165,7 м2 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації). (Об’єкт на 4-поверсі 5-поверхової
адміністративної будівлі). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Першотравнева, 29. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Сумиоблагроліс».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів 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». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності не менше 5 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: нежитлові приміщення, частини нежитлових приміщень.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним
листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 22 лютого 2018 року (включно).

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

Дата
Вид
Назва об’єкта та його місцезнаходження
Платник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення котельні літ. «А» поз. 1-7, 1-8,
28.02.18 Ринкова ФОП Яремчук
1-9 загальною площею 60,9 м2 за адресою: вул. Микулинецька, 18,
Володимир
Мефодійович
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації

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’єкта яких, не перевищує 2400,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням
усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі
їдальні загальною площею 73,8 м2, що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Лелюк В. А. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Об’єкт: нежитлове приміщення № V адміністративної будівлі Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області загальною площею 12,7 м2,
що перебуває на балансі УМВС України в Херсонській області, за адресою: м. Херсон,
вул. Залаегерсег, 29а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Добрякова Г. А. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
 3. Об’єкт: нежитлове приміщення № 14 адміністративної будівлі Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області загальною площею
13,1 м2, що перебуває на балансі УМВС України в Херсонській області, за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 10. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: ФОП Добрякова Г. А. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
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: приміщення на першому поверсі в гуртожитку № 2
площею 16,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Монастирищенський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Тутаївська, 2, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Ільченко Марія Дмитрівна. Дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі (кімн. 29, 32, 33, 34) загальною площею 106,94 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Жаданенка, буд. 4а, м. Корсунь-Шевченківський. Платник робіт з оцінки: Виконавчий
комітет Карашинської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської
області. Дата оцінки: 31.01.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Багратуні Олександр Іванович. Дата оцінки: 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі (кімн.
№ 16, № 17, № 18) площею 67,4 м2, у т. ч. спільні площі – 11,22 м2, частина приміщень гаражних боксів площею 48,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню
садів та виноградників» Черкаська філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла». Дата оцінки: 28.02.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: прохідна складу площею 33,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Польова, 59а,
м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Золотарьов Володимир
Олександрович. Дата оцінки: 28.02.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі навчальновиробничої майстерні площею 30,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Михайлівська, 129а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Білик Олександр
Іванович. 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: частина нежитлового приміщення на п’ятому поверсі в адмінбудівлі площею 303,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ПП «АРКО-ГРЕЙН». Дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на другому поверсі навчального корпусу № 1 площею 45,09 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Семенюк Лариса Віталіївна. Дата оцінки: 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі в фойє першого корпусу Черкаського державного технологічного
університету площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк».
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 копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п.
4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів не більше 20 днів),
запечатану в окремому конверті.
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 – 7 300,00
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 – 05 березня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 13 березня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг
з оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня. Найменування балансоутримувача: перебував на балансі ліквідованого
КСП «Промінь». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Хотинський р-н,
с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні без земельної ділянки. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс
замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: немає. 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 (один). 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): інформація відсутня. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1 (одна). Розмір
земельної ділянки, усього: 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310. Місце
розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської забудови, 03.13 – для
будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. Правовий
режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров.
Буковинський, 2. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні без
земельної ділянки. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
єдиний майновий комплекс якого оцінюються: немає. 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 (один). 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): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл.,
Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2. Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Вид використання: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Правовий режим земельної ділянки:
державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 5 400,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки 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 в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб.
№ 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлові приміщення

Балансоутримувач

345,4 м. Київ, вул. Ва
сильківська, 1,
корпус № 6
2 Нерухоме майно,
186,5 м. Київ, вул. Зна
а саме: нежитлова (в т. ч. м’янська, 43
будівля (літ. «А»),
115,7,
гараж (літ. «Б»),
53,7,
гараж (літ. «В»)
17,1)
3 Нежитлове при37,6 м. Київ, вул. Гарміщення
матна, 2
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина нежитлового приміщення

8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення

ДП «Національний центр
Олександра Довженка»
ДУ «Центр обслуговування
підрозділів МВС України»

ОрієнтовПлатник робіт
на дата
з оцінки об’єкта
оцінки
ТОВ «Центр
31.01.18
громадських
ініціатив»
ТОВ «Українські 31.01.18
охоронні системи»

ДП «ВО «Київприлад»

ТОВ «НВП
«Промавтоматика»
35,6 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ПП «Промавтоматна, 2
матика»
21,0 м. Київ, вул. П. ДП «ЕКО»
ТОВ «КонБолбочана, 4а
кордіа»
1,0 м. Київ, вул. Бер- Центральний госпіталь МВС Філія Розрахун
дичівська, 1
України
ковий центр ПАТ
КБ «Приватбанк»
1,0 м. Київ,
ДП «Спортивний комплекс ФОП Очеревул. Мель
«Авангард»
тян О. В.
никова, 46
104,2 м. Київ,
ДП «Науково-дослідний
ТОВ «МАУЕР»
вул. Празька, 5 інститут «Еластик»
8,1 м. Київ, вул. Він Державний університет інф- ФОП Бабошкіницька, 10
раструктури та технологій
на А. І.
119,9 м. Київ, вул. Ге- Дирекція «Дім побуту та тор- ТОВ «Посмішроїв Дніпра, 35 гівлі» Концерну «Військторг- ка 32»
сервіс»

31.01.18
31.01.18
31.01.18
31.01.18
31.01.18
28.02.18
28.02.18
28.02.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоутримувач

Платник робіт
оцінки об’єкта

1 Частина нежитло- 99,0 м. Київ, вул. Анвого приміщення
тоновича (Горького), 152
2 Нежитлові при57,1 м. Київ,
міщення
вул. Стрітенська, 7/9
3 Нежитлове при26,0 м. Київ, вул. Ста
міщення
росільська, 2

Українське державне
виробниче підприємство
«Ізотоп»
Національна дитяча
спеціалізована лікарня
«Охматдит»
Вище професійне училище № 25 м. Києва

4 Частина нежитлового приміщення
5 Частина нежитлового приміщення

Державний університет
телекомунікацій
Київський державний
інститут декоративноприкладного мистецтва
і дизайну ім. М. Бойчука
НУБіП України
ПАТ КБ «Приватбанк»

28.02.18

ДП «ДСВ «Техніка»

ФОП Полікарчук Т. В.

28.02.18

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
НТУУ «Київський
політехнічний інститут
ім. І. Сікорського»

ФОП Толочко О. В.

28.02.18

2,0
2,0

м. Київ, вул. Со
лом’янська, 7а
м. Київ,
вул. М. Бойчука
(Кіквідзе), 32а

6 Частина нежитло- 93,3 м. Київ, вул. Гевого приміщення
роїв Оборони, 11
7 Нежитлове при19,6 м. Київ, вул. Обміщення
серваторна, 25
8 Нежитлове при- 349,6 м. Київ, бульв.
міщення
Дружби Народів, 28
9 Нежитлове при36,3 м. Київ, вул. Акаміщення
деміка Янгеля, 3
10 Частина нежитлового приміщення
11 Частина нежитлового приміщення
12
13
14
15
16
17
18

4,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 35
5,2 м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 31
Частина нежитло- 2,8 м. Київ, вул. Февого приміщення
одосійська, 8/13
Частина нежитло- 1,4 м. Київ, вул. Кравого приміщення
силівська, 8/4
Частина нежитло- 1,4 м. Київ, вул. Кравого приміщення
силівська, 6
Частина нежитло- 5,0 м. Київ, просп.
вого приміщення
Перемоги, 14
Нежитлове при36,5 м. Київ,
міщення
вул. Освіти, 4
Частина нежитло- 1,48 м. Київ,
вого приміщення
вул. Жмаченка, 26
Частина нежитло- 7,44 м. Київ, вул. Бервого приміщення
дичівська, 1

КНУ ім. Т. Шевченка
КНУ будівництва і архітектури
КН лінгвістичний
університет
КН лінгвістичний
університет
КН лінгвістичний
університет
ДП «Укрсервіс Мінтрансу»
КНУ будівництва
і архітектури
Київський державний
коледж туризму та готельного господарства
Центральний госпіталь
МВС України

Корпорація «Укр
атомприлад»

Орієнтовна дата
оцінки
28.02.18

ТОВ «Компанія «Рено- 28.02.18
ме центр»
КЗ КОР «Київський РЦ 28.02.18
з фізичної культури
і спорту інвалідів «Інваспорт»
ТОВ «МПС «Постірай- 28.02.18
Ка!»
ТОВ «МПС «Постірай- 28.02.18
Ка!»

ГО «Храм Святителя
28.02.18
Миколи Чудотворця –
Небесного покровителя університету»
ТОВ «МПС «Постірай- 28.02.18
Ка!»
ФОП Бут В. М.
31.12.17
ТОВ «Навігатор
Україна-2»
ТОВ «Навігатор
Україна-2»
ТОВ «Навігатор
Україна-2»
ФОП Чемерис К. С.

31.01.18
31.01.18
31.01.18
31.01.18

ТОВ «Автомобільна
31.01.18
школа «Профі-Драйв»
АТ «УКРСИББАНК»
31.12.17
ФОП Скачкова І. В.

31.01.18

Конкурси відбудуться 26 лютого 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 19 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 26 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нежитлова будівля, гараж є: окремі будівлі, приміщення,
частини будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, оголошеного на 30.08.2017

1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: технічна територія у вигляді облаштованого майданчика Одеського
автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ площею 30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. В. Дальник, вул. Кірова, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 200,00 грн, 7 календарних днів.
2. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в учбовому корпусі № 2, інвентариний № 10310003, загальною
площею 70,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська державна академія технічного регулювання та якості. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Спирідонівська, буд. 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
3 950,00 грн, 4 календарних дні.
3. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу на першому поверсі п’ятиповерхового будинку
лабораторного корпусу № 2, інвентарний № 10315796, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку
ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, буд. 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 100 грн, 4 календарних дні.
4. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення «КТП-1», інв. № 103-1-420 на першому поверсі одноповерхової будівлі площею
14,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП по обслуговуванню

№ 13 (1137)

іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» в особі Філії
«Укрінтрансавтосервіс-Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія,
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 150 грн, 7 календарних днів.
5. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі гуртожитку № 1 площею
52,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний
порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул.
Олександрійська, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. 4 250 грн, 5 календарних дні.
6. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові вбудовані приміщення студентської їдальні ОНПУ адміністративного
корпусу, інв № 122273, площею 923,2 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. 8 100 грн, 5 календарних дні.
7. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення промислового цеху (літ. К), приміщення прохідної (літ.
А), приміщення № 1-10, 13-20 першого та другого поверхів промислового цеху (літ.
Б) загальною площею 2 370,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних
матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. 8 900 грн, 5 календарних днів.
8. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: ділянка стін, розташованих на 5-му та технічному поверхах літ. «П» гуртожитку № 3, інвен-

тариний № 01020003, загальною площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій.Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 112. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 4 700 грн, 4 календарних днів.
9. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення балкону першого поверху девятиповерхової будівлі навчального закладу, інвентариний № 01317, загальною площею 47,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 63. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 800 грн, 4 календарних дні.
10. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення учбового корпусу літ. «Б1» загальною площею 54,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» в особі Філії «УкрінтрансавтосервісОдеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Свердлова, 68. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4 400 грн, 4 календарних дні.
11. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина приміщення на першому поверсі вестибуля аудиторського корпусу
гуманітарних дисциплін загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 3 250 грн, 5 календарних днів.
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12. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 61 – 64, 66, 66 – 67 першого поверху п’ятиповерхової будівлі службово-лабораторного корпусу загальною площею
293,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Державний проектновишукувальний та науково-дослідний інститут морського транс порту «ЧорноморНДІпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. 4 750 грн, 11 календарних днів.
13. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху двоповерхової прибудови до будівлі гуртожитку
№ 8 площею 55,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Довженка, 9в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 600
грн, 5 календарних днів.
14. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: бетоновані площадки № 7, 8, 9, 11 площею 1 780,35 м2; приміщення компресорної площею – 35,0 м2; приміщення топочної разом з навісом площею 50,0 м2, загальна площа – 1 865,35 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 8 900 грн, 5 календарних днів.
15. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові
приміщення адміністративного корпусу: побутові приміщення підвалу № 1, нежитлові
приміщення 1-го поверху, нежитлові приміщення 2-го поверху, нежитлові приміщення 3-го поверху № 1, 4 – 14, 17 – 18, нежитлові приміщення 4-го поверху, загальною
площею 1 269,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 7 200 грн, 5 календарних днів.
16. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: ділянка
зовнішньої поверхні парапету дев’ятиповерхової будівлі площею 40,0 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. 4 000 грн, 5 календарних днів.
17. ФОП Лемза Ірина Валеріївна Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
(каб. № 627, 629) на шостому поверсі будівлі управління порту площею 63,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський
торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл.,
м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 650
грн, 8 календарних днів.
18. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі 2-поверхового учбового
корпусу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 250 грн, 5 календарних днів.
19. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі адміністративно-побутового корпусу № 601/1 площею
44,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул.
Берегова, буд. 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 650 грн, 8
календарних днів.
20. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху та підвалу загальною площею 164,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська державна академія технічного
регулювання та якості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 74/76. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4 200 грн, 5
календарних днів.
21. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверху митно-складського
комплексу, інвентарний № 13083, реєстровий № 01125672.2.РАЯИЮК1273, загальною
площею 138,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський
торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
5 000 грн, 5 календарних днів.
22. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові
приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу-гуртожитку
площею 86,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Одеський державний центр професійного
навчання працівників переробної промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Кримська, 61. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 800
грн, 5 календарних днів.
23. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: танцювальний майданчик, інвентарний № 10330100, реєстровий № 01982005.1.АААКК994,
загальною площею 660,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ
«Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне,
вул. Чорноморська, буд. 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4 800
грн, 4 календарних дні.
24. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі їдальні
№ 14 загальною площею 37,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4 750 грн, 5 календарних днів.
25. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: вільне приміщення матеріального складу (господарського призначення) площею 143,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Санаторій
«Одеса» СБ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 52. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди нерухомого військового майна.
4 350 грн, 10 календарних днів.
26. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху двоповерхової будівлі ТП4003 площею 11,2 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. 4 250 грн, 5
календарних днів.
27. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на технічному поверсі площею 12,0 м2 та ділянка даху площею
22,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул.
М. Говорова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4 000 грн, 5
календарних днів.
28. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 7
(кімната відпочинку) загальною площею 145,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський професійний ліцей технологій та дизайну ДЗ «Південноукраїн-

ський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження
об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. О. Невського, 39. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 5 050 грн, 5 календарних днів.
29. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 7, 8, 9, 10 адміністративного корпусу
першого поверху загальною площею 80,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський
завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 4-й
Басейний провулок, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкту для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3700
грн, 5 календарних днів.
30. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету та кухні на першому поверсі п’ятипо
верхової будівлі гуртожитку, інвентариний № 10300001, загальною площею 74,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 19. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 950 грн, 10 календарних днів.

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 14.09.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – нежитлове приміщення площею 8,2 м2 четвертого поверху будівлі гуртожитку та одне
антено-місце на даху будівлі, що обліковується на балансі ДНЗ «Подільський центр
професійно-технічної освіти», за адресою: вул. Підзамецька, 26, с. Зіньків, Кам’янецьПодільський р-н, Хмельницька обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт –
5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 04.09.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею 100,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний
і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Музика В. О.
Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 670,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина гаража (літ. Б) площею 79,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний
і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Музика В. О.
Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 750,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адмінбудівлі площею
45,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Музика В. О. Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 230,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адмінбудівлі площею
63,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Музика В. О. Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 670,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,9 м2, замощення
площею 2 178,0 м2, загальною площею 2 189,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України
в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ». Дата
оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 230,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: окремо визначена частина у нежитловому приміщенні
№ 1 (фойє) двоповерхової будівлі площею 2,0 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: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 450,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху будівлі
готелю «Європа» площею 34,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 1/2, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з
оцінки: Кредитна спілка «Кредит-Обиль». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 683,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: об”єкт державної власності групи А – будівля колишньої
грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня,
8. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 3 450,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 11.09.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Приміщення адміністративної будівлі площею 30,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у
Кам’янському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Галі
Кудрі, 10, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інститут проектування та землевпорядкування». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності визнано СОД Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1 330,00 грн.
2. Частина приміщення вестибуля на другому поверсі навчального корпусу №
2 площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Маклаут Пей». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
СОД Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 530,00 грн.
3. Частина адмінбудівлі площею 145,21 м2; гаража площею 24,0 м2, загальною
площею 169,21 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служби України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. КорсуньШевченківський, вул. Ювілейна, 30. Платник робіт з оцінки: Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Смілянського району.
Конкурс не відбувся.
4. Частина даху будівлі для встановлення антен мобільного зв’язку площею
5,0 м2; приміщення на технічному поверсі будівлі для розміщення обладнання
стільникового зв’язку площею 6,5 м2, загальною площею 11,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служби України, майно якої
перебуває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар».
Конкурс не відбувся.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
5. Частина приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 54,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Кам’янка,
провул. Г. Кудрі, 4. Платник робіт з оцінки: ФОП Дудник В. О. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено СОД Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 1100,00грн.
6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху будівлі загальною
площею 20,61 м2 . Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул.
О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: ФОП Юхименко Н. М. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400,00 грн.
7. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповерхової прибудови та частина приміщень загального користування адмінбудівлі загальною площею
137,32 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул.
О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська О. А. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 860,00 грн.
8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення одинадцятиповерхової адмінбудівлі
загальною площею 28,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: ФОП Чабаненко Ю. А. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 230,00 грн.
9. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі трубного цеху площею 1 276,35 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління виробничо-технічного
обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «СПЕКО ІМПЕКС». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 800,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 07.09.2017

Переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на об’єкти:
частина холу (1-1) першого поверху будівлі гуртожитку № 4 (літ. А) площею 2,0 м2
за адресою: м. Чернівці, вул. Білоусова, 20, що перебуває на балансі ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет»;
частина холу (ІІІ) першого поверху будівлі гуртожитку № 5 (літ. А) площею 2,0 м2
за адресою: м.Чернівці, вул. Чернігівська, 1, що перебуває на балансі ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет»;
частина вестибуля (1-35) першого поверху будівлі гуртожитку № 3 (літ. А) площею
2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13, що перебуває на балансі ВДНЗ
України «Буковинський державний медичний університет»;
частина вестибуля (1-5) першого поверху будівлі гуртожитку № 2 (літ. А) площею
2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул.Чорноморська, 15а, що перебуває на балансі ВДНЗ
України «Буковинський державний медичний університет».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки: 1 725 грн та 5 календарних днів.
ФОП Читайло Валентина Василівна на об’єкти:
частина бокової поверхні димової труби (VI) площею 9,0 м2 та фундаменту площею
7,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, що перебувають на балансі
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича;
частина даху площею 36,5 м2 будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. Б) за
адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки: 1 700 грн та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відборів
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.09.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 35,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової
будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 150 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 53,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової
будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 150 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 114,34 м2
першого поверху будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, пров. О. Батуринського (кол. пров. Папанівців), 18а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту – нежитлове приміщення площею
45,72 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).

фонд державного майна україни повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.02.2018

м. Київ

Група В

№ 164

Про внесення змін до Переліків об’єктів груп В, Г, що підлягають
підготовці до продажу в 2018 році, та помісячних графіків
підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та на виконання підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 р. № 1868 та враховуючи службову записку Управління реформування власності
та передачі ДП на приватизацію від 31 січня 2018 р. № 8-0098, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 р. № 1868 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році», виключивши таку позицію:

Група В
00852909

Регіональне відділення по Харківській області
Державне підприємство «Іскра»

2. Доповнити додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році Управлінням реформування власності Департаменту підготовки до приватизації Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 р. № 1868 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в
2018 році» такою позицією:

Газета «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

!

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

00852909

Харківська область
Фонд державного майна України
Державне підприємство «Іскра»

3. Виключити з розділу «Листопад» помісячного графіка завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році
регіональними відділеннями Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 27 грудня 2017 р. № 1955, таку позицію:
Регіональне відділення по Харківській області
00852909
Державне підприємство «Іскра»
4. Доповнити розділ «Грудень» помісячного графіка завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році Управлінням
реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 грудня 2017 р. № 1955, такою позицією:
Харківська область
Фонд державного майна України
00852909
Державне підприємство «Іскра»
5. Управлінню з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду
державного майна України забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ
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