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4 рази на рік

Журнал
«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
газета «Відомості приватизації»

136,14 272,28 544,56

2 рази на тиждень

Назва видання

Періодичність

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України
на 2018 рік, с. 110

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

засновано у вересні 1993 року

офіційне видання фдму

оприлюднення проекту регуляторного акта
та відстеження регуляторного впливу
hh ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Типового договору про продаж об’єкта
малої приватизації між організатором
та оператором електронного майданчика»
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення з 11.04.2018 року на сайті Фонду державного
майна України проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору
про продаж об’єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика» з
метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору про продаж
об’єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика» розроблено на
виконання частини другої статті 15 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Метою проекту наказу Фонду державного майна України є виконання вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна».
Зауваження та пропозиції до проекту зазначеного наказу Фонду державного майна України просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Управління продажу об’єктів
малої приватизації Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна
України. Адреса електронної пошти (e-mail): valova@spfu.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
(Проект)

3. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Про затвердження Типового договору про продаж об’єкта малої приватизації
між організатором та оператором електронного майданчика
Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типовий договір про продаж об’єкта малої приватизації між організатором аукціону
та оператором електронного майданчика, що додається.
2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту підготовки та продажу об’єктів
приватизації забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
від __________ 2018 року № _____

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про продаж об’єкта малої приватизації між організатором аукціону
та оператором електронного майданчика
________________

збереження документів, відомостей, а також на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу
перевірити їх цілісність на цих носіях;
доступність інформації, що міститься в документах, для її подальшого використання;
можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або
одержаний;
збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також
дату і час його відправлення чи одержання;
прийняття заяв на участь в аукціоні і фотокопій документів, що є додатками до заяв, в електронному вигляді з дотриманням вимог статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
прийняття оригіналів заяв на участь в аукціонах і оригіналів документів, що є додатками до заяв, та
звірка оригіналів з їх електронними копіями;
нерозголошення конфіденційної інформації про учасників електронного аукціону;
нерозголошення відомостей про учасників до завершення електронного аукціону;
здійснення консультаційної підтримки Організатора аукціону та учасників аукціону (потенційних покупців об’єкта приватизації) з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного
зв’язку та електронної пошти, що вказані на веб-сайті оператора електронного майданчика, в робочі
дні з ______ до ______, у п’ятницю та передсвяткові дні з ______ до ______;
технічну можливість та рівний доступ учасників аукціону до інформації про проведення електронного аукціону в ЕТС;
технічну можливість та доступ учасникам електронних аукціонів до ЕТС, до інформації про проведення
електронних аукціонів, направлення до особистого кабінету учасника аукціону та/або на його електронну
пошту унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону;
передачу Організатору аукціону підписаного протоколу аукціону разом з оригіналом заяви переможця аукціону та оригіналами документів, що є додатками до цієї заяви, протягом двох днів;
передачу Організатору аукціону оригіналу заяви та оригіналів документів, що є додатками до заяви,
учасника електронного аукціону у випадку, якщо такий учасник буде єдиним, хто подав заяву на участь
у відповідному аукціоні, протягом двох днів;
усунення за свій рахунок недоліків, допущених зі своєї вини, під час дії цього Договору.

«___» ______ 20___ року

Ми, що нижче підписалися, ____________________________________________________________________
(повне найменування Організатора аукціону)

____________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного державного реєстру
(код особи)

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – організатор аукціону), в особі
__________________________________________________________________________________________________,
(ПІБ, повне найменування посади)

який (а) діє на підставі ____________________________________________________________________________,
(назва, номер, дата документа, що уповноважує його (її) на підписання цього договору)

з однієї сторони, та ______________________________________________________________________________
(повне найменування оператора електронного майданчика)

____________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного державного реєстру
(код особи)

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Оператор електрон
ного майданчика), в особі _______________________________________________________________________,
(ПІБ, повне найменування посади)

3.1. Під конфіденційною інформацією Сторони розуміють:
відомості про учасників електронного аукціону до затвердження Організатором аукціону протоколу
аукціону про продаж конкретного лоту на відповідному електронному аукціоні;
ключі доступу електронного майданчика до ЕТС, ключі доступу електронного майданчика до кожного
лота, що виставляється на продаж на електронному аукціоні, ключі учасників електронного аукціону до
відповідного аукціону, та інші ключі;
інформацію, що є конфіденційною інформацією або службовою інформацією в розумінні Закону
України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію».
3.2. Сторони зобов’язуються вжити заходів для збереження конфіденційної інформації від розголошення.

4. ТЕРМІН ДОГОВОРУ, УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін
та діє з ______по _____.
4.2. Усі зміни та доповнення до Договору викладаються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками Сторін та є його невід’ємною частиною.
4.3. Договір може бути розірвано до закінчення терміну, встановленого п. 4.1 Договору, за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
5.2. Всі суперечності та розбіжності, які виникли в ході виконання Договору, вирішуються шляхом
переговорів.
5.3. У разі неможливості врегулювання суперечностей та розбіжностей, які виникли в ході виконання
Договору, шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

6. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань
за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору
та виникли поза волею Сторін, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, та які прямо передбачені Законом України «Про торгово-промислову палату України».
6.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту, коли їй стало відомо
про їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами.
6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто)
календарних днів, Сторони в установленому порядку мають право розірвати Договір.

який (а) діє на підставі ____________________________________________________________________________

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

___________________________________________________________________________________________________,

7.1. Протокол аукціону не затверджується Організатором аукціону, а результати аукціону підлягають скасуванню:
якщо після отримання оригіналу заяви переможця аукціону та документів, які є додатками до цієї
заяви, Організатором аукціону буде виявлено невідповідність прийнятих документів вимогам статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
виявлення Організатором аукціону невідповідності оригіналів документів, які є додатками до заяви
на участь в аукціоні, їх фотокопіям, поданим в електронному вигляді.

(номер, дата установчого документа, довіреності, закону або іншого акта

цивільного законодавства, що уповноважує особу на підписання цього Договору)

з іншої сторони (далі разом – Сторони), якого відібрано відповідно до _______________________________

(повне найменування, номер,
_____________________________________________________________________________________________________________,
дата документа, відповідно до якого відібрано Оператора електронного майданчика)

уклали цей договір про продаж об’єкта малої приватизації на аукціоні в електронній формі (далі –
Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Оператор електронного майданчика зобов’язується забезпечити приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні _____________________________________________________
(спосіб приватизації відповідно до статті 13 Закону України

___________________________________________________________________________________________________
«Про приватизацію державного і комунального майна»

об’єкта малої приватизації ________________________________________________________________________
(повне найменування об’єкта малої приватизації, його місцезнаходження)

(далі – об’єкт малої приватизації) відповідно до законодавства України та Договору.
1.2. Електронний аукціон з продажу об’єкта малої приватизації має проводитися згідно з інформаційним повідомленням про приватизацію об’єкта малої приватизації, опублікованим в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна
України та в електронній торговій системі, відповідно до законодавства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Для виконання завдань, наведених у предметі цього Договору, Сторони:
2.1.1. Керуються законодавством України, зокрема законами України «Про Фонд державного майна
України», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про товарну біржу», «Про цінні папери
та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства».
2.1.2. Надають у разі необхідності та в межах можливого одна одній інформацію електронною поштою з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.
2.2. Організатор аукціону забезпечує:
підготовку та опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України та в електронній торговій системі;
підготовку проекту договору купівлі-продажу після затвердження протоколу відповідного електронного аукціону;
підготовку проекту акта приймання-передавання після укладання договору купівлі-продажу та сплати в повному обсязі ціни продажу відповідного об’єкта малої приватизації або проекту розпорядження
про виконання депозитарних операцій за формою, установленою депозитарною установою (для пакетів
акцій об’єктів малої приватизації).
2.3. Оператор електронного майданчика зобов’язується забезпечити:
ділове співробітництво з використанням організаційно-правових механізмів проведення аукціонів,
матеріально-технічної бази та персоналу Оператора електронного майданчика;
загальнодоступність та рівні умови для всіх учасників аукціону електронного майданчика;
розміщення інформаційних повідомлень про продаж об’єктів малої приватизації на своєму веб-сайті;
додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про приватизацію;
збереження та нерозголошення конфіденційної інформації про учасників аукціону;
збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в електронну торгову
систему (далі – ЕТС) під час організації та проведення продажу, з урахуванням таких вимог:

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей Договір складено українською мовою в трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
8.2. У правовідносинах, не врегульованих Договором, Сторони керуються законодавством України,
якщо інше не передбачено Договором.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Організатор аукціону
______________________________________________

Оператор електронного майданчика
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
Телефон
_____________ /______
М.П.

______________________________________________
Телефон
_____________ /______
М.П.

(Повне найменування Організатора аукціону)

(місцезнаходження
(згідно з даними Єдиного державного реєстру)
(адреса для листування
(із зазначенням поштового індексу)

(банківські реквізити
(р/р, МФО, повне найменування банку)
(код ЄДРПОУ)

(Повне найменування Організатора аукціону)

(місцезнаходження
(згідно з даними Єдиного державного реєстру)
(адреса для листування
(із зазначенням поштового індексу)

(банківські реквізити
(р/р, МФО, повне найменування банку)
(код ЄДРПОУ)
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Типового договору про продаж
об’єкта малої приватизації між організатором
та оператором електронного майданчика»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
18 січня 2018 року прийнято Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), яким встановлено новий підхід до класифікації та
продажу об’єктів державної власності. Так, частиною другою статті 15 Закону встановлено, що електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається
між організатором аукціону з операторами електронних майданчиків.
Таким чином, з метою реалізації вимог Закону Фондом державного майна України розроблено проект наказу «Про затвердження Типового договору про продаж
об’єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика» (далі – проект).
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою розробки проекту є забезпечення продажу об’єктів малої приватизації відповідно до вимог Закону. Типовий договір про продаж об’єкта малої приватизації між
організатором аукціону та оператором електронного майданчика розроблено з метою
організації продажу об’єктів малої приватизації виключно на електронних аукціонах.
3. Правові аспекти
У цій сфері правових відносин діє Закон України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Реалізація проекту не потребує внесення змін до чинних законодавчих актів та
розроблення нових правових актів.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект підлягає погодженню з Державною регуляторною службою та підлягає
державній реєстрації в Міністерстві юстиції.
6. Регіональний аспект
Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект наказу було розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна
України з метою надання зауважень та пропозицій.
1
8 . Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій
Проект не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження
з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект потребує висновку Державної регуляторної служби України відповідно
до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту не має впливу на ринок праці і не передбачає залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту дасть змогу проводити продаж об’єктів малої приватизації
відповідно до вимог Закону.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Типового договору про продаж
об’єкта малої приватизації між організатором
та оператором електронного майданчика»
І. Визначення проблеми
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Типового
договору про продаж об’єкта малої приватизації між організатором та оператором
електронного майданчика» (далі – Проект) розроблено відповідно до Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Частиною другою статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» передбачено, що електронний аукціон проводиться відповідно
до договору, що укладається між організатором аукціону з операторами електрон
них майданчиків.
Типовий договір між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків затверджується Фондом державного майна України.
Статтею 208 Цивільного кодексу України визначено правочини, які належить вчиняти у письмовій формі. У свою чергу стаття Цивільного кодексу України визначає правові
наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину.
Проектом затверджується форма Типового договору, що укладатиметься між Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, представництвами
у районах і містах, органами приватизації в Автономній Республіці Крим, органами
приватизації територіальних громад або залученими ними юридичними особами, які
діють відповідно до договору, укладеного з державними органами приватизації (далі –
організатор аукціону) та операторами електронних майданчиків.
Проект розроблено Фондом державного майна України з урахуванням сучасних
тенденцій у сфері проведення публічних торгів, шляхом переведення їх в електронну
форму з використанням електронної торгової системи, з метою підвищення ефективності реалізації об’єктів малої приватизації, забезпечення балансу інтересів держави
та суб’єктів господарювання.
Групи, на які Проект справляє вплив
Так
Ні
Громадяни
Ні
Держава
Так
Суб’єкти господарювання,
Так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
Так

ІІ. Цілі державного регулювання
Головними цілями Проекту наказу є врегулювання відносин між організатором
аукціону та оператором електронного майданчика, ефективний продаж об’єктів малої
приватизації, та як наслідок – наповнення Державного бюджету України.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Види альтернатив
Альтернатива 1
Не розробляти

Опис альтернатив
Оскільки норми Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» потребують значних процедурних уточнень, не розробляти Проект не
вбачається можливим
Альтернатива 2
Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приваВнесення змін до існуючих тизацію)» втратив чинність, тому внесення змін до цього закону є неможливим
нормативно-правових актів
з питань приватизації
Спосіб оцінюється як такий,
що потребує вдосконалення
Альтернатива 3
Оскільки Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» перед
Розробляти проект наказу бачає новий підхід до продажу об’єктів малої приватизації та встановлює норму щодо
необхідності укладання типового договору, розроблення Проекту є необхідним.
Прийняття Проекту дасть змогу врегулювати відносини під час продажу, забезпечить відкритість та прозорість продажу об’єктів малої приватизації
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Не передбачаються
Неврегульованість відносин між
Не розробляти
організатором та оператором,
неможливість організації та проведення електронних аукціонів
Альтернатива 2
Не передбачаються
Закон України «Про приватизаВнесення змін до існуючих
цію невеликих державних піднормативно-правових актів
приємств (малу приватизацію)»
з питань приватизації
втратив чинність, тому внесення
змін до цього закону є неможСпосіб оцінюється як такий,
ливим
що потребує вдосконалення
Альтернатива 3
yy організація та проведення електронних аукціо Не передбачаються
Розробляти проект наказу
нів відповідно до вимог законодавства із за
стосуванням сучасних технологій продажу;
yy відносини між організатором та оператором будуть приведені у межі, визначені
Цивільним та Господарським кодексами
України та іншими актами законодавства
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Кількісні показники суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,
наведені за статистичними даними громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл
Україна» за період з 01.01.2018 по 01.03.2018.
Показник
Великі Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають
5
14
40
20
79
під дію регулювання, одиниць
Питома вага групи у загальній кількості, відсотки
6,33
17,72
50,63
25,32
100%
Види альтернатив
Вигоди
Альтернатива 1
Відсутність витрат на підключення до елекНе розробляти Проект
тронної торгової системи
(відсутність регулювання)
Альтернатива 2
Не передбачаються
Внесення змін до
існуючих нормативноправових актів з питань
приватизації

Витрати
Втрата фінансової вигоди
Оскільки Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» втратив чинність, мають застосовуватися
акти цивільного законодавства, що
регулюють таку діяльність. Внесення
змін до них створить проблеми під
час застосування таких актів

16 квітня 2018 року

Продовження таблиці

Види альтернатив
Альтернатива 3
Розробляти Проект

Вигоди
Витрати
Отримання фінансової вигоди за результа- Відсутність витрат на підключення
том проведених електронних аукціонів.
до електронної торгової системи
Чітке визначення прав та обов’язків сторін,
терміну дії договору, відповідальності за неналежне виконання умов договору, визначення
підстав проведення електронних аукціонів, визначення інформації, що є конфіденційною

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наведено в додатку 1.
Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком
4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки
впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів
малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником із залученням громадської
організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» у період з 01 січня 2017 року по 28
лютого 2017 року.
ПорядКількість
ковий
учасників
Вид консультацій
Основні результати консультацій
номер
консультацій
1
Збір статистичних даних гро40
Проведено громадською організацією «Трансперенсі
мадською організацією «ТранІнтернешнл Україна» шляхом аналізу інформації, насперенсі Інтернешнл Україна»
даної операторами електронних майданчиків
2
Обстеження шляхом надси40
Громадською організацією «Трансперенсі Інтерлання запитів до операторів
нешнл Україна» надано інформацію щодо операторів
електронних майданчиків
електронних майданчиків
3
Опитування операторів торгів
40
Отримано інформацію щодо потреб у розробленні
нормативних актів для можливості забезпечення процедури продажу об’єктів малої приватизації. Виявлено
проблеми щодо чинного способу регулювання
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва.
Оскільки спрогнозувати, які саме суб’єкти малого підприємництва виявлять інте
рес до підключення до електронної торгової системи, не вбачається можливим, тому
вимірювання впливу регулювання не надається.
3. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання для організації та продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах
із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі.
Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані
до продажу протягом року, а також кількість суб’єктів малого підприємництва, які
виявлять інтерес до підключення до електронної торгової системи та укладання договору з організатором аукціону протягом року, кількість процедур за рік, витрати на
виконання вимог регулювання надаються відповідно до розрахунку на одного суб’єкта
малого підприємництва.
ПорядУ перший рік (старто- Періодичні Витрати
ковий
вий рік впроваджен- (на наступ- за п’ять
Найменування оцінки
номер
ня регулювання)
ний рік)
років
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємництва щодо виконання регулювання
Вартість робіт розрахована згідно з установленими Державним бюджетом України на 2018 рік показниками
мінімальної заробітної плати (3723:21:8 = 22,16)
1 Процедура отримання первинної інформації про вимоги
22,16
22,16
110,8
регулювання – інформації про продаж об’єкта малої
приватизації
Формула: (витрати часу на опрацювання та розміщення на власному веб-сайті інформації × вартість часу
суб’єкта малого підприємництва) 1 год. × 22,16 грн
2
Прийом та реєстрація електронної заяви на участь в
354,56
354,56
1772,8
аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації, перевірка документів
Формула: (витрати часу на перевірку документів та реєстрацію заяви × вартість часу суб’єкта малого підприємництва) 16 год. × 22,16 грн
3
Проведення електронного аукціону
33,24
33,24
166,2
Формула: (витрати часу на аукціон × вартість часу
суб’єкта малого підприємництва) 1,5 год. × 22,16 грн
4
Повернення гарантійного внеску іншим учасникам,
1772,8
1772,8
8864
крім переможця аукціону з продажу об’єкта малої
приватизації
Формула: (витрати часу на очікування повернення
гарантійного внеску × вартість часу суб’єкта малого підприємництва) 80 год. × 22,16 грн
5
Підписання протоколу аукціону переможцем аукціону
531,84
531,84
2659,2
з продажу об’єкта малої приватизації та надання його
Фонду державного майна
Формула: (витрати часу на підписання протоколу × вартість часу суб’єкта малого підприємництва)
24 год. × 22,16 грн
6
Перерахування гарантійного внеску переможця аукці177,28
177,28
886,4
ону до Державного бюджету України після укладання
договору купівлі-продажу (витрати часу на очікування
повернення гарантійного внеску × вартість часу суб’єкта
малого підприємництва) 8 год. × 22,16 грн
7
Разом
2891,88
2891,88 14459,4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва. (Вартість часу співробітника органу державної влади розрахована за показником
місячної заробітної плати 7500 грн (7500:21:8 = 44,64 грн)).
Вартість часу співПланові
робітника органу
Процедура регулювання суб’єктів
витрати
державної влади
малого підприємництва
часу на
відповідної кате(розрахунок на одного типового
процедугорії (заробітна
суб’єкта господарювання)
ру, год.
плата), грн
1. Підготовка умов продажу та
18
44,64
опублікування інформаційного
повідомлення про продаж об’єкта
малої приватизації
2. Укладання договору з операто16
44,64
ром електронного майданчика
3. Затвердження протоколу аук8
44,64
ціону з продажу об’єкта малої
приватизації
4. Підготовка проекту договору
16
44,64
купівлі-продажу об’єкта малої
приватизації
5. Укладання договору купівлі1
44,64
продажу з переможцем аукціону з
продажу об’єкта малої приватизації
6. Підготовка проекту акта
1
44,64
приймання-передачі об’єкта малої
приватизації
7. Укладання акта приймання1
44,64
передачі об’єкта малої приватизації
Разом
47
357,12

Оцінка кіль- Оцінка кількості проце- кості суб’єктів,
дур за рік, що що підпадають
припадають під дію прона одного
цедури регусуб’єкта
лювання*

Витрати
на адміністрування
регулювання,
грн
803,52

714,24
357,12
714,24
44,64
44,64
44,64
2723,04

_________________

* Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані до продажу протягом року, кількість процедур за рік не зазначається.

Прийом та реєстрація заяв на участь в електронному аукціоні з продажу об’єкта
малої приватизації здійснюватиметься електронними майданчиками самостійно без
участі державних органів приватизації.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або
нового структурного підрозділу діючого органу).
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва та бюджетних
витрат, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий
Показник
номер
1
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого
підприємництва
2
Оцінка бюджетних витрат на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва
3
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Перший рік регулю- За п’ять
вання (стартовий)
років
2 891,88
14 459,4
357,12

1 785,6

3249

16 245

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного
способу досягнення цілей
Рейтинг результативності Бал результативності
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
(досягнення цілей під час (за чотирибальною
вирішення проблем)
системою оцінки)
1. Альтернатива 1
1
Проблема продовжуватиме існувати
Не розробляти Проект
(відсутність регулювання)
2. Альтернатива 2
2
Оскільки Закон України «Про приватизацію невеликих
Внесення змін до існуючих
державних підприємств (малу приватизацію)» втратив чиннормативно-правових актів
ність, мають застосовуватися акти цивільного законодавз питань приватизації
ства, що регулюють таку діяльність. Внесення змін до них
створить проблеми під час застосування таких актів
3. Альтернатива 3
4
Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті
Розробляти Проект

Рейтинг
результативності
1. Альтернатива 1
Не розробляти
Проект (відсутність
регулювання)

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Не передбачаються

2. Альтернатива 2
Внесення змін
до існуючих норма
тивно-правових актів
з питань приватизації
3. Альтернатива 3
Розробляти Проект

Суттєве зменшення
надходжень від приватизації об’єктів
малої приватизації
до Державного бюджету України
Не передбачаються
Суттєве зменшення
надходжень від приватизації об’єктів
малої приватизації
до Державного бюджету України
yy можливість організації та про- Не передбачаються
ведення аукціонів;
yy збільшення надходжень до Дер
жавного бюджету України за раху
нок коштів від приватизації;
yy прозорість та відкритість про
цедури організації та прове
дення об’єктів на аукціонах
в електронній формі
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Рейтинг
1. Альтернатива 1
Не розробляти
Проект (відсутність
регулювання)
2. Альтернатива 2
Внесення змін
до існуючих норма
тивно-правових актів
з питань приватизації
3. Альтернатива 3
Розробляти Проект

Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме
досягненню цілей
Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме
досягненню цілей

Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у рейтингу
Неврегульованість відносин між організатором та
оператором, не можливість
організації та проведення
електронних аукціонів
Закон України «Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)» втратив чинність,
тому внесення змін до цього
закону є неможливим
Не передбачаються

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Відсутні

Не передбачаються

Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки Ризики зовнішніх чинників на
будуть врегульовані відносини між організатором та
дію запропонованого регуляоператорами електронного аукціону.
торного акта відсутні
Дасть змогу: забезпечити договірні відносини між
організатором та операторам відповідно до вимог законодавства, передбачивши чітке визначення прав та
обов’язків сторін, терміну дії договору, відповідальності за неналежне виконання умов договору, визначення
підстав проведення електронних аукціонів, визначення
інформації, що є конфіденційною

V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання зазначених проблем
1. Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття Проекту та фактична реалізація його положень.
Проектом передбачається забезпечення виконання норм Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
2. Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:
провести погодження Проекту регуляторного акта Державною регуляторною
службою;
провести державну реєстрацію проекту регуляторного акта Міністерством юстиції;
оприлюднити Проект регуляторного акта у друкованих виданнях Міністерства юстиції
та Фонду державного майна, а також на офіційному сайті Фонду державного майна.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Проект стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання. Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не очікується.
Органи виконавчої влади додаткових витрат не зазнають, реалізація запропонованого
регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

VII. Обґрунтування запропонованого
строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не має обмежень в часі, оскільки застосовується до
продажу об’єктів малої приватизації, під час приватизації.
Разом з тим регуляторний акт може змінюватися з урахуванням майбутніх змін
до законодавства.
Зміна строку дії акта можлива за рішенням Фонду державного майна України або
Кабінету Міністрів України.
Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності
дії регуляторного акта
Прогнозовані показники регуляторного акта:
розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта збільшиться;
кількість проданих об’єктів малої приватизації збільшиться;
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, буде
збільшуватися.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб положень
акта – високий. Даний Проект регуляторного акта з метою громадського обговорення
розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відповідно до законодавства здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, установлені статтею 10 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Фондом
державного майна України.
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде
здійснюватися з дати набрання чинності цим актом шляхом збирання пропозицій і зауважень та їх аналізу, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного
відстеження результативності цього акта.
Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та
соціологічного методу шляхом аналізу інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості суб’єктів господарювання, на яких
поширюватиметься дія акта, оброблення зведених даних щодо скарг та пропозицій
від учасників електронних аукціонів.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності
регуляторним актом, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового
та повторного відстеження.
Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня
проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного механізму. Установлені показники результативності акта порівнюватимуться із значеннями
аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.
Додаток 1

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
ПорядНайменування оцінки
У перший рік (старто- Періодичні Витрати
ковий
вий рік впровадження (за наступ- за п’ять
номер
регулювання)
ний рік)
років
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого і середнього підприємництва щодо виконання регулювання
Вартість робіт розрахована згідно з установленими Державним бюджетом України на 2018 рік показниками
мінімальної заробітної плати (3723:21:8=22,16)
1
Процедура отримання первинної інформації про ви22,16
22,16
110,8
моги регулювання – інформації про продаж об’єкта
малої приватизації
Формула: (витрати часу на опрацювання та розміщення на власному веб-сайті інформації × вартість часу
суб’єкта великого і середнього підприємництва)
1 год. × 22,16 грн
2
Прийом та реєстрація електронної заяви на участь в
354,56
354,56
1772,8
аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації, перевірка документів
Формула: (витрати часу на перевірку документів та
реєстрацію заяви × вартість часу суб’єкта великого і середнього підприємництва) 16 год. × 22,16 грн
3
Проведення електронного аукціону
33,24
33,24
166,2
Формула: (витрати часу на аукціон × вартість часу
суб’єкта великого і середнього підприємництва)
1,5 год. × 22,16 грн
4
Повернення гарантійного внеску іншим учасникам,
1772,8
1772,8
8864
крім переможця аукціону з продажу об’єкта малої
приватизації
Формула: (витрати часу на очікування повернення гарантійного внеску × вартість часу суб’єкта великого і
середнього підприємництва) 80 год. × 22,16 грн
5
Підписання протоколу аукціону переможцем аукціону
531,84
531,84
2659,2
з продажу об’єкта малої приватизації та надання його
Фонду державного майна
Формула: (витрати часу на підписання протоколу × вартість часу суб’єкта великого і середнього підприємниц
тва) 24 год. × 22,16 грн
6
Перерахування гарантійного внеску переможця аукціону
177,28
177,28
886,4
до Державного бюджету України після укладання договору купівлі-продажу (витрати часу на очікування повернення гарантійного внеску × вартість часу суб’єкта великого і
середнього підприємництва)
8 год. × 22,16 грн
7
Разом
2891,88
2891,88 14459,4

№ 31 (1155)

3

відомості
приватизації

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державне агенство
лісових ресурсів
2 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

05538158, ДП «Мисливське господарство «Звірівське», 45250, Волинська
обл., Ківерцівський р-н, с. Звірів, вул. Мисливська, 12, тел. +380973842950
02124290, Волинське підприємство по торгівлі та постачанню, 43020,
м. Луцьк, вул. Островського, 12, тел.: (0332) 24-63-77, 24-41-73

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
05538158.1.ОЧГЮША031; 45250, Волинська обл., Ківерцівський
157,1;
134 674,00;
2 роки 364 дні
05538158.1.ИЕПШМИ178 р-н, с. Звірів, вул. Мисливська, 12
63,1
122 237,00
–
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ост1 500,6
2 913 277,00
2 роки 11 місяців
ровського, 12
реєстровий номер майна

Група інвентарних об’єктів: конюшні,
будинок єгеря
Група інвентарних об’єктів: магазин
А-2 – 1 150,5 м2, склад Б-1 – 110,6 м2
та гараж В-1 – 239,5 м2

місцезнаходження

мета використання
Для розведення та утримання тварин (коней), склад приладдя
та інвентарю
Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що
призначається для навчальних закладів

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

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

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Державна служба статистики
України
5 Міністерство освіти і науки
України
6 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
7 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
8 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господаврства України
9 Міністерство освіти і науки
України

найменування

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

місцезнаходження

38872689, Дніпропетровське обласне відділення (філія) Комітету
з фізичного виховання та спорту, м. Дніпро, вул. В. Липинського, 16, тел. (0562) 36-27-03
02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56

Нежитлові вбудовані
приміщення будівлі;
частина ангара
Нежитлове вбудоване
приміщення

00493675, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, вул. С. Єфремова, 25, тел. (056) 744-08-67
02359946, ГУ статистики у Дніпропетровській області, м. Дніпро,
вул. Столярова, 3, тел. (056) 778-68-43
02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет», м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європейська, 15, тел. (0562) 756-82-09
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європейська, 15, тел. (0562) 756-82-09
02497789, Державне підприємство «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12

Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Набевбудованого приміщення
режна Перемоги, 44/1
Нежитлове вбудоване
02359946.1АААДЕЕ822 смт Магдалинівка,
приміщення
вул. Центральна, 44
Частина даху
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 92
Нежитлові вбудовані
05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малиприміщення
новського, 76
Нежитлове вбудоване 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європриміщення
пейська, 15
Нежитлові вбудовані
–
м. Дніпро, вул. Січесприміщення
лавська Набережна, 29

01116130, Дніпропетровський національний університет заліз- Частина нежитлового
ничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаря- вбудованого прина, 2, тел. (056) 793-38-23
міщення

Інформація відсутня

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3у
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
84,24;
416 001,00
2 роки
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підпри60,1
11 місяців
ємницької діяльності
314,8

1 530 243,00

2 роки
11 місяців

3,0

30 039,00

16,0

26 716,00

21,5

392 146,00

134,31

329 798,00

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
5 років

28,82

269 409,00

10 років

157,5

1339924,0

2 роки
11 місяців

3,0

47 830,00

2 роки
11 місяців

Інше використання державного майна (розташування обладнання для виконання робіт з розробки та
апробації технології деформаційного відновлення вузлів кріплення гасників коливань гідравлічних, розробки та апробації технології випробувань, ремонту і селективного збирання гасників коливань гідравлічних
телескопічних поршневих, агрегатів та деталей установок кондиціонування повітря пасажирських вагонів)
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (питна вода)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів – 8,0 м2 та
суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку, – 8,0 м2
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Інше використання державного майна (виробництво електричного устаткування)
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення банкомата

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», вул.Тургенєвська, 82а,
господарства України
м. Київ, 04053, тел./факс (044) 486-07-91
2 Малинська районна держав- 04053559, Малинська районна державна адмініна адміністрація Житомир- страція Житомирської області, 11601, м. Малин,
ської області
пл. Соборна, 6а, тел. 5-31-96

№
з/п

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди рибопитомника (виросного ставу)
25592421.23.ААЕЖАГ889;
та нагульного ставу «Єрчики» на р. Унава площею 104,3644 га 25592421.23.ААЕЖАГ844
Частина даху адмінбудівлі (для розміщення технічних засобів
04053559.5.ЮТИТКЧ064
та антен оператора телекомунікацій)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
На р. Унава, за межами с. Єрчики, на землях Квітневої
–
575 220,00
До 3 років
Для рибогосподарських потреб
с/р Попільнянського району Житомирської області
м. Малин, пл. Соборна, 6а
26,45
345 006,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен
оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні- Частина коридору-холу (поз. II за планом) підвалу будівлі літ. А 02070832.1 ЯНУБФА – 071 Закарпатська обл., м. Ужгород,
2,0
12 288,00
35 місяців
і науки України
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58 навчально-лабораторного корпусу АА’
вул. Університетська, 14
2 Державна казначей- 37713243, Управління Державної казначейської служби України у Виноградівському Підвальні приміщення (поз. 1-10) загальною площею 281,2 м2
37713243.1.АААГБГ729
Закарпатська обл., м. Виноградів,
425,1
750 302,00
20 років
ська служба України районі Закарпатської області, м. Виноградів, вул. Миру, 16, тел. (03143) 2-31-94 частини будівлі літ. «А» та підвальні приміщення (поз. 1-10)
вул. Миру,16а; Закарпатська обл.,
2
загальною площею 143,9 м частини будівлі літ. «А»
м. Виноградів, вул. Миру, 16

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення торговельного автомата
з продажу продовольчих товарів
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів
для пільгових категорій громадян

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти 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 КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство інфраструктури України
5 Міністерство інфраструктури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96

6 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Борисструктури України піль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальвартість майна
реєстровий
найменування
місцезнаходження
на пло- за незалежною оцінномер майна
ща, м2
кою без ПДВ, грн
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578); частина твердого
–
Київська обл., Міжнародний аеро- 10,0;
918 995,00;
покриття біля пасажирського термінала «D», зона 10 під віадуком Т «D», (інв. № 47834)
порт «Бориспіль» , м. Бориспіль -7
6,0
13 200,00
Приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
–
Київська обл., м. Бориспіль,
40,0
3 803 154,00
Аеропорт
Приміщення № 93, 94 та частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
–
Київська обл., м. Бориспіль,
42,0
3 993 312,00
№ 47578)
Аеропорт
Приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
–
Київська обл., м. Бориспіль,
42,0
3 993 312,00
Аеропорт
Частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина при–
Київська обл., м. Бориспіль,
2,0; 2,0; 184 044,00; 184 044,00;
міщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 2 на 1-му поверсі
Аеропорт
2,0;
184 044,00;
пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»;
2,0; 2,0 184 044,00; 184 044,00
частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» ; частина приміщення № 226
–
Київська обл., м. Бориспіль,
2,0; 2,0; 184 050,00; 184 050,00;
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського
Аеропорт
2,0; 2,0 184 050,00; 184 050,00
термінала «D»; частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»

максимально
можливий
мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення: туристично-інформаційного центру; об’ємно11 місяців просторової конструкції «KYIV»
120 місяців Розміщення салонів краси з правом продажу непродовольчих товарів (без права продажу товарів підакцизної групи)
120 місяців Розміщення салонів краси з правом продажу непродовольчих товарів (без права продажу товарів підакцизної групи)
120 місяців Розміщення салонів краси з правом продажу непродовольчих товарів (без права продажу товарів підакцизної групи)
2 роки
Розміщення терміналів самообслуговування банківських
11 місяців операцій з готівкою та іноземною валютою
2 роки
11 місяців

Розміщення терміналів самообслуговування з друку фотографій із соціальних мереж

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, 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 Державна казначейська
служба України
2 Міністерство освіти
і науки України

37944689, Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області, 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. О. Гуменюка, 8а, тел.(05259) 2-13-58
37867327, Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості, 25002, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14, тел.(0522) 24-85-29

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на другому 37944689.1.АААДЕГ262
поверсі адміністративної будівлі
Нежитлові приміщення на 1-му по–
версі будівлі

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. Благовіщенське,
11,2
26 700,00
2 роки 11 місяців
Надання юридичних послуг
вул. О. Гуменюка, 8а
м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14
31,8
128 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса

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.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Луганській області оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опубліковане у газеті «Відомості приватизації» № 29-30 (1153-1154) від 11.04.2018
на стор. 2, вважати недійсним.

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
Інформація відсутня Львівська обл., м. Мостись13,9
75 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
ка, вул. Грушевського,1а
станом на 28.02.2018
Інформація відсутня м. Дубляни, вул. Володи432,0
259 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення обладнання котельні для виробництва та постачання теплової
мира Великого, 1
станом на 31.01.2018
енергії на альтернативному палеві (інше використання нерухомого майна)

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

найменування

1 Пенсійний фонд
України
2 Міністерство освіти
і науки України

13814885, Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області, 79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, тел. (032) 297-18-77
00493735, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни,
вул. Володимира Великого, 1, тел. (032) 224-23-35

Нежитлове приміщення на 3-му поверсі адміністративної будівлі
Площадка, яка є частиною замощення навчального сектору

3

00493735, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Площадка, яка є складовою частиною кафедри Інформація відсутня м. Дубляни,
вул. Володимира Великого, 1, тел. (032) 224-23-35
механізації переробки та зберігання с/г продукції
вул. Т. Шевченка, 4
02071010, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Частина бічного фасаду корпусу № 36
Інформація відсутня м. Львів, вул. Чорнововул. С. Бандери,12, тел. (032) 258-30-69
ла, 57

4

Назва органу
управління

Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України

1 584,0
130,0

950 600,00
станом на 31.01.2018
480 430,00
станом на 28.02.2018

2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

Розміщення обладнання котельні для виробництва та постачання теплової
енергії на альтернативному палеві (інше використання нерухомого майна)
Розміщення зовнішньої реклами на будівлі

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 ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
найменування
телефон)
Державна служба України з пи- 00711942, Теофіпольська районна державна лікарня ве- Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення на 1-му поверсі ад2
тань безпечності харчових про- теринарної медицини, вул. Небесної Сотні, 63, смт Тео- мінбудинку – 53,7 м (у т. ч. площа загального користування – 3,5 м2);
дуктів та захисту споживачів
фіполь, Хмельницька обл., 30600, тел. (0384) 3-03-18
приміщення гаража (В1) – 49,3 м2; приміщення гаража (Є1) – 30,3 м2
Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
–
вул. Небесної Сотні, 63, смт Тео133,3
125 033,00
2 роки 11 місяців Розміщення: ветеринарної клініки –15,95 м2; вефіполь, Хмельницька обл., 30600
теринарної аптеки – 37,75 м2; складів – 79,6 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

№ 31 (1155)

16 квітня 2018 року

4

відомості
приватизації

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий місцезнаходження загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
2
номер майна
площа, м залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина коридору 1-го по–
бульв. Шевченка,
9,0
44 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксероковерху 5-поверхової будівлі
205, м. Черкаси
піювання документів та торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
найменування

1 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікорозвитку і торгівлі України економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м.Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».

оГолоШЕння оРЕнДоДАВця – РВ ФДмУ По ЧЕРніГіВСЬКій 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
34924518, Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській
юстиції України області, 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-88-46
2 Міністерство
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чероборони України нігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.:
(04646) 4-62-96, 4-68-53

№
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
Нежитлові приміщення на 1-му по- 34924518.7.ЕИГКУК009 Чернігівська обл., м. Носівка,
73,4
174 341,41
2 роки 11 місяців Для торгівлі непродовольчими товарами
версі двоповерхової адмінбудівлі
вул. Вокзальна, 6
Нежитлові приміщення магазину
33689922.36.ААААЕВ286 Чернігівська обл., Чернігів258,54
324 536,61
2 роки 364 дні
56,9 м2 – для здійснення торгівлі непродовольчими товарами та товарами підакцизної групи;
№10 «Овочі»
ський р-н, смт Гончарівське,
123,84 м2 – для здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної групи;
вул. Танкістів, 8
77,8 м2 – для розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, 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 освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

02070921, Київський національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
тел.: 497-51-51, 497-01-13

Нерухоме майно – частина цокольного поверху
та частина коридору гуртожитку № 17
Нерухоме майно – нежитлове приміщення

реєстровий номер майна
–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
м. Київ, вул. Виборзька, 1
131,1
2 579 200,00
станом на 31.01.2018
м. Київ, просп. Космонав57,0
919 100,00
та Комарова, 1
станом на 31.12.2017

максимально можлимета використання
вий строк оренди
1 рік
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
2 роки 11 місяців 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 ПРО ПРОвЕдЕННЯ ÊОНÊуРÑів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По Харківській області Про Проведення конкурсу
на Право оренди неруХомоГо державноГо майна

 назва об’єкта оренди: двоповерхова будівля пральні (цех № 2),
інв. № 10300, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ24.1, літ. Б-2, загальною
площею 1 422,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. переможців, 6а, що перебуває на
балансі «Східної» філії концерну «військторгсервіс».
ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
27.11.2017, становить 1 844 750,00 грн без пдв.
орган управління: міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 167 347,14 грн (без пдв) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). за
3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 дкСУ, мфо 820172,
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по Харківській
області, код за ЄдрпоУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску
від учасника конкурсу з оренди.
2. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – лютий
2018 року, яка без урахування ПДВ становить 27 891,19 грн, при орендних ставках
20 %, 18 %, 6 % та 15 % виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. цільове використання об’єкта оренди: розміщення на 1-му поверсі: офіса на
площі 89,9 м2 (кімн. № 1, 2, 4, 5) та станції з ремонту і технічного обслуговуванню автомобілів на площі 820,9 м2 (кімн. № 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22); розміщення на 2-му поверсі: офіса на площі 151,3 м2 (кімн. № 1, 5, 5а, 5б, 17),
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, на площі 159,6 м2 (кімн. № 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) та складів на площі 201,2 м2 (кімн. № 2, 2а, 2б, 3, 4, 16).
4. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні. подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. заборона приватизації орендованого майна.
12. гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку.
13. переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою кабінету міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
конкурс проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою кмУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ фдмУ «про затвердження переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом
«на конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням
назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та
дати і номера газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація про
об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 10.00.
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у рв фдмУ
по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По Хмельницькій області Про Проведення конкурсу
на Право оренди неруХомоГо державноГо майна

 назва об’єкта: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної
водойми – ставу завалійки (реєстровий номер 25592421.85.ААЕЖАЖ821, інв.
№ 3-552), а саме: ґрунтова гребля, паводковий водоскид, верховинна (водоперепускна споруда), відвідний канал.

16 квітня 2018 року

адреса: Хмельницька обл., волочиський р-н, на території війтовецької селищної
об’єднаної територіальної громади.
орган, уповноважений управляти майном, – державне агентство рибного господарства України.
підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт, – державне підприємство
«Укрриба».
вартість об’єкта за незалежною оцінкою на 30.11.2017 – 215 940,00 грн без урахування пдв.
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат у сумі 11 168,16 грн без урахування пдв або надати банківську гарантію
відповідно до п. 4 порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна
від 31.08.2011 № 906 (далі – порядок).
реквізити рахунка та призначення платежу для сплати гарантійного внеску: одержувач: рв фдмУ по Хмельницькій області, код за ЄдрпоУ одержувача 02898152,
р/р № 37314021016420, мфо 820172; банк дкСУ у м. київ; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна – гідротехнічних споруд».
Основні умови конкурсу:
1. мета використання об’єкта оренди: здійснення діяльності з прісноводного
рибництва (аквакультури).
2. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – лютий
2018 року – 1 861,36 грн без урахування ПДВ.
3. ефективне використання об’єкта оренди відповідно до мети використання.
4. дотримання вимог експлуатації об’єктів відповідно до вимог чинних правил технічної
експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств, затверджених наказом державного департаменту рибного господарства України від 13 січня 2004 року № 6.
5. компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди та виготовленням паспорта рибогосподарської технологічної
водойми, протягом 15 календарних днів з моменту укладення договору оренди.
6. Своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем).
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна. ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень і не тягне
за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
8. вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою
дотримання екологічних норм експлуатації об’єктів.
9. проведення річних протиповиневих заходів.
10. подавати необхідну статистичну та галузеву звітність балансоутримувачу та
органу, уповноваженому управляти майном.
11. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
12. забезпечення страхування орендованого майна. постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
13. внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати
не менш як за шість місяців.
14. подати органу, уповноваженому управляти майном, протягом 20 робочих
днів від дати укладення договору оренди інформацію про наявність спеціаліста з
риборозведення.
15. інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу,
відповідатимуть умовам типового договору оренди, затвердженого наказом фдмУ
від 23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів фдмУ від 9 серпня 2007 р. № 1329, від 5
березня 2013 р. № 276) та зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 серпня
2007 року за № 980/14247).
основним критерієм визначення переможця є найбільший запропонований розмір
орендної плати порівняно зі стартовим розміром орендної плати за базовий місяць
розрахунку – лютий 2018 року – 1 861,36 грн без урахування пдв при обов’язковому
забезпеченні виконання наведених умов конкурсу.
гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку
У разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі гарантійний внесок підлягає
поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції розподілу, затвердженою
постановою кабінету міністрів України від 01.10.1995 № 786.
гарантійний внесок не повертається та зараховується до державного бюджету України: якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання;
у разі не підписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна;
у разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди.
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний договір оренди.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Конкурс буде проведено 27.04.2018 о 10.30 у РВ ФДмУ по хмельницькій
області за адресою: м. хмельницький, вул. Соборна, 75.
документи приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – до 16.00.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу 24.04.2018.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати; інформацію
про засоби зв’язку з учасником конкурсу;
для юридичної особи: засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
документи для участі в конкурсі, крім пропозицій щодо орендної плати, подаються
в окремому непрозорому конверті з написом «на конкурс» з відбитком печатки претендента, із зазначенням назви та місцезнаходження об’єкта оренди.
пропозиції щодо запропонованої орендної плати подаються учасниками конкурсу (їх уповноваженими особами) на відкритому засіданні конкурсної комісії в запечатаному конверті.
реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
конкурс проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою кмУ від 31.08.2011 № 906.
ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
документи приймаються за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75,
рв фдмУ по Хмельницькій області. за додатковою інформацією звертатись за тел.
76-42-13 у відділ оренди державного майна рв фдмУ по Хмельницькій області.

М. КИЇВ
інформація
рв фдму По м. києву Про Проведення конкурсу
з використанням відкритості ПроПонування розміру
орендної Плати за ПринциПом аукціону на Право
оренди неруХомоГо державноГо майна

 1. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 17,6 м2, що перебуває на балансі національного авіаційного університету, за адресою: м. київ, просп. космонавта комарова, 1
(фойє на 1-му поверсі учбового корпусу № 4).
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 261 862,00 грн без урахування пдв.
орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить
1 805,76 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (орендна ставка
8 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 10 834,56 грн без пдв). гарантійний внесок повинен бути здійснений
шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою кмУ від 31.08.2011 № 906
«про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
(далі – порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – регіональне відділення фдмУ по м. києву; рахунок одержувача
№ 37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача – дкСУ, м. київ; код
банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових
приміщень площею 17,6 м2 за адресою: м. київ, проспект космонавта комарова, 1 (фойє
на 1-му поверсі учбового корпусу № 4) без пдв; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно
в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди.
внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих
днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати,
визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та
50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається якщо матеріали
відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок
переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно
з вимогами порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 порядку, підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування
конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 20 % від початкової плати торгів.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДмУ
по м. Києву (кімн. 102).
 2. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення у підвальному приміщенні навчально-виробничого
корпусу факультету інформаційних технологій загальною площею 6,0 м2, що перебуває на балансі київського національного університету імені тараса Шевченка,
за адресою: м. київ, вул. ванди василевської, 24.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2017 становить 92 100,00 грн без урахування пдв.
орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить 510,92
грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення ксерокопіювальної техніки
для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів – 3,0 м2, торговельного
об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, – 3,0 м2; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску
становить шість стартових орендних плат – 3 065,52 грн без пдв). гарантійний внесок
повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про
конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою кмУ від
31.08.2011 № 906 «про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна» (далі – порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для
сплати гарантійного внеску): одержувач – регіональне відділення фдмУ по м. києву;
рахунок одержувача № 37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача – дкСУ, м. київ; код банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого
майна – частини нежитлового приміщення площею 6,00 м2 за адресою: м. київ, вул. ванди василевської, 24, без пдв; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не
гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або
непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали
відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 порядку, сплачений ним гаран-
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тійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок
переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам
конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі
гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі
скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 15 % від початкової плати торгів.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДмУ
по м. Києву (кімн. 102).
 3. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 13,0 м2, що перебувають на балансі національного технічного університету України «київський політехнічний інститут імені
ігоря Сікорського», за адресою: м. київ, вул. політехнічна, 41.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 205 200,00 грн без урахування пдв.
орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить
1 496,67 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення ксерокопіювальної
техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів – 4,0 м2, торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, – 4,0 м2,
цифрового друку та друку фотографій – 2,0 м2, торговельного об’єкта з продажу газет
та журналів, виданих українською мовою, – 2,0 м2, торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 1,0 м2; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску
становить шість стартових орендних плат – 8 980,02 грн без пдв). гарантійний внесок
повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про
конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою кмУ від
31.08.2011 № 906 «про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна» (далі – порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для
сплати гарантійного внеску): одержувач – регіональне відділення фдмУ по м. києву;
рахунок одержувача № 37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача –
дкСУ, м. київ; код банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок
від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частини нежитлового приміщення у вестибюлі площею 13,0 м2 за адресою: м. київ,
вул. політехнічна, 41, без пдв; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди.
внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих
днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати,
визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та
50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається якщо матеріали
відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок
переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 %
до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно
з вимогами порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 порядку, підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування
конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.

конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.20 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ
ФДмУ по м. Києву (кімн. 102).
 4. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення на цокольному поверсі будівлі, що наказом міністерства
культури і туризму України від 07.09.2006 № 747/0/16-06 внесено до державного
реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку історії, архітектури місцевого значення, загальною площею 95,0 м2 та перебувають на балансі міністерства охорони
здоров’я України, за адресою: м. київ, вул. м. грушевського, 7.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 2 279 000,00 грн без урахування пдв.
орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – міністерство охорони
здоров’я України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить
11 786,72 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення їдальні, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка 6 %); сплата гарантійного
внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 70 720,32
грн без пдв). гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів
на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії
згідно з постановою кмУ від 31.08.2011 № 906 «про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – порядок); реквізити рахунка та
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – регіональне відділення фдмУ по м. києву; рахунок одержувача № 37313080214093; код одержувача
19030825; банк одержувача – дкСУ, м. київ; код банку одержувача 820172; призначення
платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право
оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 95,0 м2 за адресою: м. київ,
вул. м. грушевського, 7, без пдв; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і
на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом
місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект
договору оренди; переможець конкурсу після укладення договору оренди нерухомого
майна має право використовувати вказане приміщення виключно відповідно до вимог
охоронного договору від 22.02.2016 № 3221, укладеного між органом охорони культурної
спадщини кмда і власником будинку-пам’ятки – міністерством охорони здоров’я України;
у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди
державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у
разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 порядку, сплачений
ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний
внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 %
до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно
з вимогами порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 порядку, підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування
конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.10 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДмУ
по м. Києву (кімн. 102).

конкурси з відÁору суÁ’ªктів оціно×ної діялÜності
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По волинській області Про оГолошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. найменування об’єкта оцінки: частина корпусу № 1 та № 2 площею 33,8 м2,
балансоутримувач: двнз «нововолинський електромеханічний коледж». місцезнаходження об’єкта оцінки: 45403, волинська обл., м. нововолинськ, вул. Шахтарська, 16.
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. телефон (0332)
24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. розмір земельної ділянки, усього: 8 358,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). місце розташування земельної ділянки: м. нововолинськ, вул. Шахтарська,16. цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування учбових та господарських приміщень. правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 2 128 629,91 грн станом на 07.02.2017. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.04.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель
(адміністративна). особа-платник робіт з оцінки: фоп лисак о. о.
 2. найменування об’єкта оцінки: частина корпусу № 3 площею 74,1 м2, балансоутримувач: двнз «нововолинський електромеханічний коледж». місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45403, волинська обл., м. нововолинськ, вул. Шахтарська, 12. мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. телефон (0332) 24-80-24.
телефакс (0332) 24-34-77. розмір земельної ділянки, усього: 8 358,0 м2 (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). місце розташування земельної ділянки: м. нововолинськ,
вул. Шахтарська,16. цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування учбових та господарських приміщень. правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
2 128 629,91 грн станом на 07.02.2017. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018.
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (адміністративна). особа-платник робіт з оцінки: фоп ковальчук п. ф.
 3. найменування об’єкта оцінки: приміщення недіючого гуртожитку № 1
загальною площею 444,8 м2, балансоутримувач: двнз «нововолинський електромеханічний коледж». місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, волинська обл., м. нововолинськ, вул. нововолинська, 28. мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди. телефон (0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. розмір земельної ділянки, усього: 0,3438 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). місце розташування земельної
ділянки: м. нововолинськ, вул. нововолинська, 24, 28. цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування гуртожитків. правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. нормативна грошова оцінка земельної
ділянки станом на 07.02.2017: 875 700,56 грн. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.03.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель
(виробничо-складська). особа-платник робіт з оцінки: фоп Синиця о. в.
 4. найменування об’єкта оцінки: цех малоформатної фанери загальною площею 3 602,7 м2, балансоутримувач: дп «ратнівське лісомисливське господарство».
місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, волинська обл., ратнівський р-н, смт ратне,
вул. гранична, 31. мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
телефон (0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. розмір земельної ділянки, усього:
71 467 м2 (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). місце розташування земельної ділянки: смт ратне,
вул. гранична, 31. цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адмінбудинку та господарських будівель. правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2401291,20
грн станом на 19.05.2014. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля (виробнича нерухомість) площею від
3 600 до 4 000 м2. особа-платник робіт з оцінки: дп «вітаут» зат «карпіс».
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 5. найменування об’єкта оцінки: КПП (літер А-1) загальною площею 31,0 м2
та споруда (літер Ж-1) загальною площею 170,4 м2. місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44804, волинська обл., турійський р-н, с. городилець, вул. військова, 7.
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. телефон
(0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. місце розташування земельної ділянки: турійський р-н, с. городилець, вул. військова, 7. наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 10,4 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окремі
будівлі (адміністративні) площею від 20 до 500 м2. особа-платник робіт з оцінки:
мф «наше майбутнє».
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 (у редакції наказу фдмУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – положення).
процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до положення застосовується рв фдмУ по волинській області, у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
до участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону України «про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із законом України «про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до положення); інформація про претендента (додаток 5 до положення).
на конверті слід зазначити «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по волинській області (43027, м. луцьк, київський майдан, 9).
конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. луцьк, київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДмУ по Волинській області за адресою: м. луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційно-адміністративного забезпечення рв фдмУ по волинській області за адресою: м. луцьк, київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення
конкурсу (включно).

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: гідротехнічні споруди (ставу-накопичувача, інв. № 1535,
нагульного ставка № 1, інв. № 1525, нагульного ставка № 2, інв. № 1526, нагульного

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 4):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. київ, бульв.
Шевченка, 50г, рв фдмУ по м. києву, в конверті з написом «на конкурс», із зазначенням
назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна рв фдмУ по м. києву або за тел. (044) 281-00-21.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА НАН УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
інформація
джкП нан україни Про Проведення конкурсу
на Право укладення доГовору оренди
неруХомоГо державноГо майна

 назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення загальною площею 17,0 м2 на першому поверсі (підсходовий простір) будівлі,
реєстровий номер 30573192.2.хПхУтт315.5, за адресою: м. київ, вул. володимирська, 51-53.
балансоутримувач нежитлового приміщення: джкп нан України; м. київ, вул. ежена потьє, 9.
орган управління майном: національна академія наук України.
вартість майна за незалежною оцінкою – 684 889,00 грн.
Умови конкурсу:
стартовий розмір орендної плати становить 185,61 грн/м2 без ПДВ відповідно до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою кабінету міністрів України № 786 від 04.10.1995; мета
використання: розміщення кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів підакцизної
групи; у приміщенні необхідний ремонт (відсутнє водопостачання, електропостачання
та каналізаційні мережі); потенційний орендар відшкодовує вартість оцінки, витрати на
публікацію оголошення, сплачує перед підписанням договору оренди орендну плату за
два місяці оренди (за перший та останній), забезпечує страхування майна на користь
орендодавця, компенсує земельний податок під об’єктом оренди; оскільки внутрішньобудинкові системи не перебувають на балансі джкп нан України для надійної
та безпечної експлуатації об’єкта необхідне отримання дозволу балансоутримувача
будинку на приєднання до внутрішньобудинкових мереж; зобов’язання не зберігати
і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали; термін дії договору оренди – до трьох років з можливої подальшою
пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
заяви на конкурс щодо оренди зазначеного об’єкта приймаються протягом 17
календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, вул. антона
цедіка (ежена потьє), 9. додаткова інформація за тел. (044) 456-46-30.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї
інформації за вищевказаною адресою.
Для участі у конкурсі учасник подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі; відомості про учасника зі зазначеням місцезнаходження (місця проживання), реквізитів, інформації про засоби зв’язку з ним; дозвіл від балансоутримувача будинку на приєднання до внутрішньобудинкових мереж;
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати учасника з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство; завірену належним чином копію витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємства.
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «для участі в конкурсі по оренді».
до початку оголошення конкурсу з урахуванням новацій, запроваджених постановою кабінету міністрів України від 22.11.2017 за № 886, кожний учасник конкурсу
зобов’язаний внести на рахунок орендодавця гарантійний внесок в розмірі шести
стартових орендних плат.

департаìент оцінки ìаéна, ìаéнових прав
та професіéної оціно÷ної діяльності, т. 200-36-36
ставка № 3, інв. № 1527, нагульного ставка № 4, інв. № 1528, нагульного ставка № 5,
інв. № 1546, нагульного ставка № 6, інв. № 1547, нагульного ставка № 7, інв. № 1548,
ріки в поймі р. тетерів (водопадаючий канал) інв. № 1529). місцезнаходження об’єкта
оцінки: на території радомишльської міської територіальної громади (колишня кримоцька сільська рада) та білокриницької селищної ради радомишльського району
житомирської області. балансоутримувач: дп «Укрриба» (м. київ, вул. тургенівська,
82а). мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. дата оцінки: 31.03.2018.
замовник оцінки – рв фдмУ по житомирській області; платник робіт з оцінки – тов
«Сільськогосподарська фірма «інтеррибгосп».
 об’єкт оцінки № 2: гідротехнічні споруди (водозабезпечувального ставка «білка-1» – верховина ставу, інв. № 1523/1, водовипуск ставка «білка-1», інв.
№ 1523/2, дамба обвалування ставка «білка-1», інв. № 1523/5, рибовловлювач ставка «білка-1», інв. № 1523/6, роздільна дамба ставка «білка-1», інв. № 1523/7, риборозплідника, інв. № 1099, днопоглиблення р. білка, інв. № 1536, вирощувального
ставка № 1, інв. № 1602, вирощувального ставка № 2 інв. № 1608, вирощувального
ставка № 3, інв. № 1534, вирощувального ставка № 4, інв. № 1532, вирощувального ставка № 7, інв. № 1601). місцезнаходження об’єкта оцінки: на території радомишльської міської територіальної громади (колишня кримоцька сільська рада) та
білокриницької селищної ради радомишльського району житомирської області.
балансоутримувач: дп «Укрриба» (м. київ, вул. тургенівська, 82а). мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. дата оцінки: 31.03.2018. замовник оцінки – рв
фдмУ по житомирській області; платник робіт з оцінки – тов «Сільськогосподарська фірма «інтеррибгосп».
 об’єкт оцінки № 3: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Жовтневий».
місцезнаходження об’єкта оцінки: на річці Унава в межах с. квітневе попільнянського
району житомирської області. балансоутримувач: дп «Укрриба» (м. київ, вул. тургенівська, 82а). мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. дата оцінки:
31.03.2018. замовник оцінки – рв фдмУ по житомирській області; платник робіт з
оцінки – приватна агрофірма «Єрчики».
 об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення будівлі їдальні площею 92,4 м2
(літ. Р). місцезнаходження об’єкта оцінки: м. житомир, вул. покровська, 96. балансоутримувач: житомирський агротехнічний коледж (м. житомир, вул. покровська,
96). мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. дата оцінки: 31.03.2018.
замовник оцінки – рв фдмУ по житомирській області; платник робіт з оцінки – фоп
товкач о. С.
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 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу фдмУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20 лютого 2018
року за № 198/31650) (далі – положення).
до участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів 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
іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
про претендента.
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 3 – 5 до положення формами.
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Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМ У від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією, як очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця: 2 400,00 грн – для нежитлових приміщень та їх частин, 7 100,00 грн – для
гідротехнічних споруд.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватися додаток 2 до Положення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення або до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (каб. 412) з описом документів, що містяться в конверті, 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 конкурсну документацію.
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 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
В інформації РВ ФДМУ по Закарпатській області про конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна,
опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 28 (1152) від 4 квітня 2018 р., щодо
об’єкта оцінки: частини приміщення коридору (поз. 3 за планом) корпусу ІІ площею
7,07 м2 (3,10х2,28) на першому поверсі гуртожитку № 4, балансоутримувач: ДВНЗ
«Ужгородський національний університет», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 адресу слід читати: «Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 12».

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1 до № 7 включно загальною площею 619,9 м2 будівлі свинарника (літера Е-1, реєстровий номер
02543928.1. КЖХПЦИ017). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка, вул. Чкалова, буд. 7. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний
заклад «Якимівський професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Кульчу
Сергій Іванович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею 14,0 м2 з торця навчального корпусу № 2, літ. А-3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт
з оцінки: ФОП Зуевський Олександр Володимирович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення за
функціональним призначенням: під розміщення торговельного об’єкта.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 73-23 до № 73-28 включно, № 73-30, 73-31, 73-32, 73-48, 73-49 загальною площею 94,5 м2 технічного
поверху житлового будинку (літ. А-14, інв. № 5768/1/580), реєстровий номер
24584661.208.ЛОУЖЦП2112. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Енергодар, просп.
Будівельників, 46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
«Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Телерадіокомпанія «Енергодарські телевізійні
системи». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: стрілецький тир, інв. № 10310005, загальною площею 821,74 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
просп. Східний, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Відокремлений структурний підрозділ
«Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».
Платник робіт з оцінки: ФОП Лук’янченко Руслан Леонідович. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 900,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі
будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8 (у складі приміщень з
№ 1 до № 4 включно) площею 31,0 м2 та частина приміщення спільного користування ІХ площею 8,9 м2, загальною площею 39,9 м2 першого поверху будівлі
гуртожитку (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад
«Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: адвокат Матросов Євген Олександрович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована двоповерхова адміністративна
будівля (літ. А-2) загальною площею 1 089,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Запоріжалюмінбуд» під час приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Правова компанія Еквітас Лекс». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 900,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що
підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 26.04.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 04.05.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

 1. Приміщення загальною площею 17,7 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики
в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Городенка,

16 квітня 2018 року

вул. Івана Богуна, 13. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ФОП Вороний Валерій Михайлович.
 2. Приміщення загальною площею 148,6 м2 на другому поверсі будівлі Педагогічного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Степана
Бандери, 1. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Оленюк Сергій Степанович.
 3. Приміщення загальною площею 131,7 м2 на першому поверсі будівлі
Інституту мистецтв, що обліковується на балансі Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка
Сахарова, 34а. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Оленюк Сергій Степанович.
 4. Приміщення загальною площею 143,6 м2 на першому поверсі будівлі
Юридичного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тараса
Шевченка, 44а. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Оленюк Сергій Степанович.
 5. Приміщення загальною площею 64,3 м2 на першому поверсі будівлі
Аудиторного корпусу, що обліковується на балансі Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тараса
Шевченка, 57, корпус 2. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки –
ФОП Оленюк Сергій Степанович.
 6. Приміщення загальною площею 186,4 м2 в цоколі Головного навчального корпусу, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тараса Шевченка, 57,
корпус 1. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Оленюк Сергій Степанович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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 3 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 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати для об’єкта
нерухомого майна 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у кабінеті 315 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 108,36 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі їдальні (інв. № 10310006) площею 80,41 м2 та нежитлові вбудовані
приміщення в підвалі п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв.
№ 10320001) площею 27,95 м2, що перебувають на балансі Державного навчального
закладу «Сєвєродонецьке вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua. Платник: ФОП Войтов О. А.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, 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».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є –
адміністративні приміщення; торговельно-адміністративні; торговельна нерухомість;
нерухомість для закладів громадського харчування.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 30 квітня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 523,43 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
433,23 м2, у тому числі: вбудовані приміщення площею 220,49 м2 на першому поверсі
та вбудовані приміщення площею 212,74 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі
лабораторно-побутового корпусу (інв. № 2012) та нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 90,2 м2 одноповерхової будівлі (інв. № 2026), у тому числі: № 2026/3,
площа – 16,8 м2, № 2026/4, площа – 73,4 м2, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв».
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Промислова, 24в.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ТОВ Науково-виробнича фірма «МІКРОХІМ».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 436,5 м2, а саме: приміщення площею 93,4 м2 на першому поверсі та приміщення підвалу площею 343,1 м2 в чотириповерховій будівлі навчального корпусу У-2
(інв. № 10310011), що перебувають на балансі Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, 33. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ТОВ Науково-виробнича фірма «МІКРОХІМ».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в двоповерховій
будівлі учбового корпусу № 1 (інв. № 10310001) загальною площею 160,1 м2,
що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Сєвєродонецьке вище
професійне училище». Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 17. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: Громадська організація
м. Сєверодонецька «Фаворит».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 4,3 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі головного учбового
корпусу (інв. № 101310002), що перебуває на балансі Сєвєродонецького хімікомеханічного технікуму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп.
Центральний, 72. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Зуган Л. І.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, 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».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1, № 2 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість; для № 3,
№ 4 – адміністративні приміщення; торговельно-адміністративні; торговельна нерухомість; нерухомість для закладів громадського харчування.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 до Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 04 травня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 10,0 м2, а саме: частина вбудованого нежитлового приміщення на першому
поверсі навчального корпусу БТФ площею 5,0 м2, а також на другому поверсі навчального корпусу БТФ площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Колос Ю. А.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 6 загальною площею
15,1 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Буськ, пл. 900-річчя Буська, 1. Балансоутримувач: Головне управління ДФС 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: Львівська обл., м. Буськ,
пл. 900-річчя Буська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Бродівське відділення Управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 16, 17) загальною
площею 19,2 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі під літерою «РІІ-1» –
адміністративна будівля ВДСП і АБ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Монарх Еіркрафт Енджінірінг Україна».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення матеріального складу № 2
площею 97,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 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. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «КАПІТЕЛЬЛЬВІВ».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
136,6 м2 у напівпідвальному приміщенні триповерхової будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 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. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Алексєєнко О. Д.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для № 1, № 2 та № 3 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для № 4 та № 5 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
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
ІІ 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 (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: ліве крило першого поверху нежитлових службових
приміщень: № 3 площею 19,1 м2, № 4 площею 5,2 м2, № 5 площею 0,9 м2, № 6
площею 1,0 м2, частина приміщення № 7 площею 53,24 м2, загальною площею
79,44 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Великомихайлівське
об’єднане управління Пенсійного фонду України Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка,
вул. Ватутіна, 43. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Великомихайлівське районне
споживче товариство «НАДІЯ», Михайло Дмитрович, тел. (098) 330-51-51.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімната № 511 загальною площею 11,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – серпень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне
підприємство «Одеський нафтоперероробний завод», тел. (099) 525-58-37.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, інвентарний № 10311029,
загальною площею 371,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.
34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень –
серпень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Управління з фізичної
культури та спорту Одеської міської ради, тел. 726-08-05.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення другого поверху двоповерхового будинку камерального корпусу загальною площею 8,46 м2.
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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’єкта

 Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. С. Бандери, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.

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

4

Ринкова
Ринкова

3

ФОП Когут
Михайло
Романович

ФОП Седляк
Володимир
Іванович

Ринкова

2

Платник

ФОП Кріль
Михайло
Зіновійович

Ринкова

31.03.18

1

Дата
оцінки
Вид
вартості

Залишкова
вартість
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Гідротехнічні споруди ставу Медведівці № 1, інвентарний номер
0,00
21, реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ638 (у т. ч. водовипуск, зем. дамба) та гідротехнічні споруди ставу Медведівці
№ 2, інвентарний номер 22, реєстровий номер 25592421.81.
ААЕЖАЖ639 (у т. ч. водовипуск, зем. дамба) за адресою: Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Медведівці на території Медведівської сільської ради, в межах населеного пункту та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»
Частина гаража під літ. Є, поз. 1-7, площею 52,0 м2
2 040,00
за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Чортківського
міжрайонного управління водного господарства
Частина приміщення ремонтно-механічної майстерні (літ. Б,
4 109,00
поз. 1-11) площею 32,8 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського
обласного управління водних ресурсів
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина кладової поз. 4 площею 2,0 м2 на першому поверсі
642,94
будинку за адресою: вул. Збаразька, 35, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони
в Тернопільській області

№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та найменування
з/п
балансоутримувача

30.04.18

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
138,3 м2 на другому поверсі двоповерхової виробничої будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 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. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Рим-Лав».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення контори ННВЦ «Комарнівський» загальною площею 19,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Городоцький р-н, с. Переможне, вул. Сагайдачного, 1. Балансоутримувач:
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Переможне, вул. Сагайдачного, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
46,6 м2 (№ 23, № 15) на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9. Балансоутримувач: ДП «Львівський державний
інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». 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. Академіка Богомольця, 9. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватна
установа «Науково-дослідний інститут судових експертиз та права».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 15,9 м2 на другому поверсі адмінбудинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Сокальської РДА. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ – Акціонерна страхова компанія «Скарбниця».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для № 1, № 2, № 3 та № 4 – приміщення (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо).
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
ІІ 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 (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК 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.

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 структурного підрозділу з діловодства 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.
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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

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25
Чапаївської Дивізії, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Грозов Сергій Олександрович (ідентифікаційний номер 2214819277); (067) 940-17-78, Грозов 795-97-33, 45-91-06д, 777-35-14р.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення сьомого рівня будинку морвокзалу, інв.
№ 07300, загальною площею 56,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Благодійна організація «Благодійний фонд Вячеслава Крука «Південна столиця» (ідентифікаційний
номер 37223410), тел. (093) 877-55-81.
 6. Назва об’єкта оцінки: майданчик № 1 з бетонним покриттям площею
340,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, 46а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Громадська організація «ЗА РУЛЕМ» (код за ЄДРПОУ 20992989), бухгалтер
(063) 793-34-43, Oolgakorchevskaya@gmail.com; директор (050) 316-46-21.
 7. Назва об’єкта оцінки: ділянка даху будівлі гуртожитку № 2 загальною
площею 121,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Олександра Невського, 51а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за
ЄДРПОУ 14333937); тел. дог. відділ Олексій (095) 289-55-55.
 8. Назва об’єкта оцінки: спеціалізована споруда, майданчик для вирощування сільськогосподарських культур загальною площею 15 640,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеське обласне
підприємство по племінній справі в тваринництві». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Зелений город» (код за ЄДРПОУ 34738589); тел. (050) 336-61-36 Ольга, e-mail: greencity@i.
ua, Михайло Георгієвич Чернов (050) 499-55-11.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (літ. М, інв.
№ 10320069) площею 503,7 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, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): липень – вересень 2017 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Барвіненко Віктор Вікторович, тел. (097) 170-81-14.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всім
об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Відповідно до листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017 року»:
«за результатами узагальнення звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі
2017 року за групами об’єктів: 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), – 2,4 тис. грн; окремо розташована будівля – 5,9 тис. грн; комплекс будівель
та споруд – 10,4 тис. грн; об’єкт незавершеного будівництва – 8,5 тис. грн; цілісний
майновий комплекс – 38,0 тис. грн; необоротні активи – 29,2 тис. грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до
10 000 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 2,8 тис.
грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 42,9 тис. грн; гідротехнічні споруди – 7,1 тис. грн; пакет акцій – 37,6 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 04.05.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 10.05.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

30.04.18

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК 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.

ПАТ «Державний ощадний
банк України»

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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650) (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 ІІ 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 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 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: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки: для об’єкта № 1 – 7 100,00 грн; об’єктів № 2,
3, 4 – 2 400,00 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 № 1 є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби); об’єктами, подібними до об’єктів оцінки № 2, 3, –
нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, вироб
ничо-складської або складської нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки
№ 4, – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
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).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

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

 Об’єкт: частина холу загальною площею 6,4 м2 на першому поверсі триповерхового головного навчального корпусу Державного вищого навчального
закладу «Херсонський державний аграрний університет» за адресою: м. Херсон,
вул. Стрітенська, 23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «БОРИСФЕН – ПРО». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: частини приміщень для розміщення торговельних об’єктів.
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 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 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); 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 5
до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях), 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
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»,
спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 4,2 м2 на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу. Балансоутримувач – Нетішинський
професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: просп. Незалежності, 2, м. Нетішин,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Мирончук Іван Степанович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення (адміністратив-
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на, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування).
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 (у редакції наказу фдмУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – положення).
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів Сод, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до положення), інформація про претендента (додаток 5 до положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. 10, вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013. телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі змі рв
фдмУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
в РВ ФДмУ по хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. хмельницький, 29013.

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 адміністративної
будівлі площею 209,9 м2. найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної казначейської служби України у тальнівському районі Черкаської
області. місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 15, м. тальне, Черкаська
обл. платник робіт з оцінки: Черкаська обласна громадська організація «гіга Спорт
лайн». дата оцінки: 30.04.2018.
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.
 2. назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу на першому поверсі навчального корпусу № 3 площею 2,0 м2. найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський національний університет імені б. Хмельницького. місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 79, м. Черкаси. платник робіт з оцінки: пат
«приватбанк». дата оцінки: 30.04.2018.
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 (у редакції наказу фдмУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – положення).
для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону
України «про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу іі положення.
оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з законом України «про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «на конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки
подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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 3 до положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до положення).
враховуючи вимоги листа фдмУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у іV кварталі 2017 року»
та згідно з пунктом 3 розділу VI положення комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: 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 – 5 900,00 грн; комплекс будівель та споруд – 10 400,00
грн; об’єкт незавершеного будівництва – 8 500,00 грн; цілісний майновий комплекс –
38 000,00 грн; необоротні активи – 29 200,00 грн.
для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до положення.
пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру –
календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше а-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до рв фдмУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
останній день подання заяв – 02 травня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 07 травня 2018 року об 11.00 в РВ ФДмУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
інформація
рв фдму По м. києву Про оГолошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до Проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

і. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда
цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на
балансі пат «науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». місцезнаходження об’єкта оцінки: 03680, м. київ, вул. академіка кримського, 27, (літера б).
балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони (корпус 23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018.
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 2 400,00 грн.
іі. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2,
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» пп «рось» (зберігач). місцезнаходження об’єкта оцінки: 03126, м. київ, вул. академіка білецького, 34 (літера в). наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018.
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що
перевищують 2 400,00 грн.
ііі. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації групи інвентарних об’єктів державної власності шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 3. об’єкт оцінки: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАз2107, 1995 року випуску, реєстраційний номер 29713 КА (інвентарний номер
274) та причіп «турист», 1993 року випуску, реєстраційний номер Кі 8815 (інвентарний номер 270) колишнього Українського державного підприємства
управління по комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект», що перебуває на балансі оп «Укрмашкомплект». місцезнаходження
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об’єкта оцінки: 01001, м. київ, вул. трьохсвятительська, 4б. наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 1 400,00 грн.
IV. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 4. об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівля харчоблоку за адресою: м. київ, вул. волинська, 66а. балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором
купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 42 900,00 грн.
VII. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 5. об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок
за адресою: м. київ, смт бортничі, вул. Світла. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: 340,00 тис. грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.1997. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції
щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 42 900,00 грн.
VI. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 6. об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною
площею 1 061,9 м2, а саме: водолікарня (літера а) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера в) загальною
площею 87,3 м2, майстерня (літера г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера д) загальною площею 9,8 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: 04075, м. київ, вул. федора
максименка (Червонофлотська), 3. наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 10 400,00 грн.
VII. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 7. об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі
їдальні загальною площею 1 063,0 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: 03022,
м. київ, вул. васильківська, 34, літера т. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 2 400,00 грн.
Конкурси відбудуться 25 квітня 2018 року о 15.00 в РВ ФДмУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
документи приймаються до 12.00 19 квітня 2018 року за адресою: м. київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
претенденти, які подали документи на конкурсний відбір Сод в одному конверті на
всі об’єкти до участі в конкурсному відборі Сод допущені не будуть.
на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 25 квітня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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 (у редакції наказу фдмУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650
(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) передбачені
пунктом 12 розділу іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
іі, 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 3 – 5 до положення формами.
для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
місцезнаходження комісії та робочої групи: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПідÑумÊи ÊОНÊуРÑів Ç відÁОРу
ÑуÁ’ªÊтів ОÖіНО×НО¯ діЯЛÜНОÑті
інФоРмАція
РВ ФДмУ по ВіннИцЬКій оБлАСті про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 31.01.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
1. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 7,
№ 10 – № 13, № 21 – № 28) загальною площею 161,8 м2 в окремо розташованому одноповерховому адмінбудинку (літ. а) з прибудовою, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ват «акціонерний комерційний промисловоінвестиційний банк», за адресою: вінницька обл., тиврівський р-н, м. гнівань, вул. промислова, 7, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
2. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини (1/10) металевої радіовежі (інв. № 005169), що перебуває на балансі відокремленого підрозділу «південно-західна електроенергетична
система» державного підприємства «національна енергетична компанія «Укренерго»,
за адресою: вінницька обл., погребищенський р-н, м. погребище, вул. коцюбинського, 23, на території Со «погребищенські електричні мережі» пат «вінницяобленерго»,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
3. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ. а), що перебуває
на балансі вінницького торговельно-економічного інституту київського національного
торговельно-економічного університету, за адресою: м. вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 25, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
4. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини 3-поверхового адміністративного корпусу площею
4,0 м2, що перебуває на балансі рв фдмУ України по вінницькій області, за адресою:
м. вінниця, вул. гоголя, 10, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
5. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої одноповерхової будівлі
їдальні (літ. а) із прибудовою загальною площею 168,7 м2, що не увійшло під час
приватизації до статутного (складеного) капіталу ват «Соколівський цукровий
завод» та належить до державної власності, за адресою: 24633, вінницька обл.,
крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Службова, 1, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. вартість
надання послуг з оцінки – 2 650 грн;
6. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – майна двоповерхової будівлі котельні: внутрішні паротеплові мережі; внутрішні мережі водопроводу; внутрішні мережі каналізації d100;
артскважина № 2 d219, що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного)
капіталу ват «вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та перебуває на позабалансовому рахунку тов «вінницький крупозавод», за адресою: 23240, вінницька обл.,
вінницький р-н, смт десна, вул. гагаріна, 6ж, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. вартість надання
послуг з оцінки – 2 982 грн.

інФоРмАція
РВ ФДмУ по ВіннИцЬКій оБлАСті про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 05.02.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 3-31,3 м2, част. коридору
13,23 м2, загальною площею 44,53 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної
будівлі (літ. а), що перебувають на балансі головного управління статистики у вінницькій області, за адресою: 23100, вінницька обл., м. жмеринка, вул. центральна,
5, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. вартість надання послуг з оцінки – 2 280 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 33 – 20,2 м2, част.
№ 49 – 3,8 м2), загальною площею 24,0 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного приміщення (літ. а), що перебувають на балансі державної фіскальної
служби України. користувач – калинівська об’єднана державна податкова інспекція

Над номером працювали:
О. В. ЦАРУЛІЦА (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

головного управління дфС у вінницькій області за адресою: 22100, вінницька обл.,
козятинський р-н, м. козятин, вул. п. орлика, 19, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. вартість надання
послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 6 – № 13, № 15 – № 19
загальною площею 278,4 м2 на 1-му поверсі двоповерхового громадського будинку
(літ. а) будівлі управління державної казначейської служби України у тульчинському
районі вінницької області, що перебувають на балансі Управління державної казначейської служби України у тульчинському районі вінницької області, за адресою: 23600,
вінницька обл., тульчинський р-н, м. тульчин, вул. миколи леонтовича (колишня леніна), 47, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 7
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (літ. а), що перебуває на балансі Управління міністерства внутрішніх справ України у вінницькій
області, за адресою: м. вінниця, вул. театральна, 10, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн.

приÉнято ріØення
про приватизацію
ФонД ДЕРЖАВноГо мАйнА УКРАЇнИ
нАКАз
10.04.2018

м. київ

№ 501

Про прийняття рішення про приватизацію державної частки
у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
«оздоровчий комплекс – «Пролісок» (код за ЄДРПоУ 05503496)
відповідно до законів України «про фонд державного майна України»,
«про приватизацію державного і комунального майна», на виконання пункту
2 наказу фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447
«про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році», відповідно до Статуту товариства з обмеженою
відповідальністю «оздоровчий комплекс – «пролісок», затвердженого загальними зборами Учасників тов «оздоровчий комплекс – «пролісок» (протокол № 1 від 17 травня 2007 року), наказУю:
1. прийняти рішення про приватизацію державної частки розміром
31,0700 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
«оздоровчий комплекс – «пролісок» (київська обл., обухівський р-н, смт
козин, вул. Солов’яненка, 369) (статутний капітал товариства становить
13 316 000,00 гривень).
2. Управлінню конкурентного продажу та біржової діяльності департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації вжити заходів щодо
організації продажу державної частки у статутному капіталі товариства з
обмеженою відповідальністю «оздоровчий комплекс – «пролісок» відповідно до вимог статті 16 закону України «про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Управлінню з питань планування та пільгового продажу департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації забезпечити протягом
одного робочого дня з дня видання цього наказу його передачу департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю для опублікування в додатку до «державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію» – газеті «відомості приватизації», а також на
офіційному веб-сайті фонду державного майна України у визначений законодавством строк.
4. контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

В. тРУБАРоВ

підсумки продажу
оÁ’ªктів групи а

управління продажó
оá’ºктів ìалої приватизації,
т. 200-33-13

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВолИнСЬКА оБлАСтЬ
будівля столярної майстерні загальною площею 142,3 м2, літ. «к-1» за адресою: 45300, волинська обл., іваничівський р-н, с. грибовиця, вул. миру, 61.
приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 68 625,60 грн, у т. ч. пдв – 11 437,60 грн.

ДніПРоПЕтРоВСЬКА оБлАСтЬ
об’єкт нерухомого майна – спортивний комплекс (недіючий) літ. а-3 загальною площею 780,6 м2 з прибудовами літ. а1-1, літ. а2-1, літ. а3-1, ґанками
літ. а, літ. а1, сходами літ. а2 за адресою: м. дніпро, просп. Свободи, 67б. приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 1 016 268,00 грн, у т. ч. пдв – 169 378,00 грн.

оДЕСЬКА оБлАСтЬ
нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2 за адресою: одеська обл., м. арциз, вул. добровольського,
3а, офіс № 39, що перебувають на балансі Управління державної казначейської
служби України в арцизькому районі одеської області. приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 443 028,45 грн, у т. ч. пдв – 73 838,08 грн.

ПолтАВСЬКА оБлАСтЬ
нежитлове приміщення в житловому будинку літ. а загальною площею
184,7 м2 за адресою: 36007, м. полтава, вул. маршала бірюзова, 36, що перебуває на балансі оСбб «добробут 2017» (код за ЄдрпоУ 40982242). приватизовано фізичною особою за 531 084,00 грн, у т. ч. пдв – 88 514,00 грн.

хАРКіВСЬКА оБлАСтЬ
вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № іі, іV, 22, 23, 23а,
23б в житловому будинку літ. «а-9» загальною площею 29,7 м2, що не увійшло
до статутного капіталу зат «Харківське атп-16358» (ліквідовано), за адресою:
61019, м. Харків, просп. дзюби, буд. 4. приватизовано фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 72 000,00 грн,
у т. ч. пдв – 12 000,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДніПРоПЕтРоВСЬКА оБлАСтЬ
нежитлове приміщення № 56 загальною площею 45,8 м2 в житловому
будинку № 21 літ. а-4 на 1-му поверсі за адресою: дніпропетровська обл.,
м. дніпро, вул. дзвінка, 21, прим. 56. приватизовано юридичною особою за
180 429,60 грн, у т. ч. пдв – 30 071,60 грн.

ПолтАВСЬКА оБлАСтЬ
нежитлова будівля їдальні літ. а-1 загальною площею 202,9 м2 за адресою:
38100, полтавська обл., м. зіньків, вул. гончарна, 11, що перебуває на балансі
прат «автотранспортне підприємство-15339» (код за ЄдрпоУ 03118268). приватизовано юридичною особою за 36 985,20 грн, у т. ч. пдв – 6 164,20 грн.

підсумки продажу
оÁ’ªктів групи д

управління продажó
оá’ºктів ìалої приватизації,
т. 200-30-20

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
СУмСЬКА оБлАСтЬ
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – шопа для
складання сировини за адресою: Сумська обл., глухівський р-н, с. баничі,
вул. мурашка, 129б. приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 105 108,00 грн, у т. ч. пдв –
17 518,00 грн.
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