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зАсНОВАНО У ВеРесНІ 1993 РОКУ

25 квітня 2018 року

ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

ореНда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО КиїВсьКІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ КОНКУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи ДеРжАВНОгО МАйНА

 І. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: будівля сироварні площею 193,3 м2,
прохідний пункт площею 60,7 м2, склад інвентарю площею 65,5 м2, побутовий блок площею
93,9 м2, котельня площею 49,4 м2, об’єкти інфраструктури (пожежний резервуар, водонапірна
башта, оглядова площадка, каналізаційна мережа, водонапірна мережа, огорожа території,
очисна споруда, теплова мережа), що знаходяться за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н,
с. Стави, вул. Донецька, 49.
Балансоутримувач: Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго».
Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 31.01.2018 становить 2 113 190,00 грн
(без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення цеху – сироварні для виробництва сиру та кисломолочної продукції без реалізації товарів підакцизної групи.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 року № 786 (із змінами), – 15 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 26 414,88 грн (базовий
місяць розрахунку: січень 2018 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 158 489,28 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна загальною площею 462,8 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 606.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Здійснювати витрати, пов’язані з у утриманням орендованого майна шляхом укладання відповідних договорів.
8. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду, приватизації.
9. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових
коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України
мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору 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.
 ІІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 226 площею 2,0 м2
на третьому поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 2).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.12.2017 становить 191 000,00 грн
(без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення термінала самообслуговування.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 року № 786 (із змінами), – 40 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 6 366,67 грн (базовий місяць розрахунку: грудень 2017 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 38 200,02 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 2,0 м2, Лот 2».
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 20-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 11.00 у кімн. 606.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі.
У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен
прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць
оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до пункту 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування
грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України
мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору 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.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 2 площею 2,0 м2
на першому поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 5).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 31.12.2017 становить 191 000,00 грн
(без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення термінала самообслуговування.
Орендна ставка згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 року № 786 (із змінами), – 40 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 6 366,67 грн (базовий місяць розрахунку: грудень 2017 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 38 200,02 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 2,0 м2, Лот 5».
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 20-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 15.00 у кімн. 606.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі.
У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен
прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць
оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до пункту 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування
грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України
мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору 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.
 IV. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 226 площею
2,0 м2 на третьому поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 1).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 31.12.2017 становить 191 000,00 грн
(без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення термінала самообслуговування.
Орендна ставка згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 року № 786 (із змінами), – 40 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 6 366,67 грн (базовий місяць розрахунку: грудень 2017 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 38 200,02 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 2,0 м2, Лот 1».
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 20-й календарний день після дати опублікування цієї
інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 9.00
у кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
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6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж
на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі,
що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати
підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди
державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансо
утримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку
на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до
пункту 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При
цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору 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.
 V. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 226
площею 2,0 м2 на третьому поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 3).
Балансоутримувач:ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 31.12.2017 становить
191 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення термінала самообслуговування.
Орендна ставка згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (із змінами), – 40 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 6 366,67
грн (базовий місяць розрахунку: грудень 2017 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 38 200,02 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р
№ 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 2,0 м2, Лот 3».
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 20-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області,
реєстрація учасників проходитиме з 13.00 у кімн. 606. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за
базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити
завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж
запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України
та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж
на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі,
що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати
підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди
державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансо
утримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до
пункту 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При
цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору 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.
 VI. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення № 220 площею 4,15 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D», що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 30.09.2017 становить
405 311,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення сервісного центру з надання
додаткових послуг щодо підвищення рівня обслуговування пасажирів (офісне приміщення).
Орендна ставка згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (із змінами), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 6 079,67
грн (базовий місяць розрахунку: вересень 2017 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 36 478,02 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 4,15 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області,
реєстрація учасників проходитиме з 14.00 у кімн. 606. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за
базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити
завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж
запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України
та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.

7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж
на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі,
що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати
підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди
державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансо
утримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до
пункту 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При
цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору 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.
Для участі у конкурсах претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску
(платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); 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; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства
(у довільній формі за підписом керівника); 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.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на
конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання
документів Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській
області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 616,
щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в оголошенні про конкурс, учасник
конкурсу не буде допущений до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати.
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.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області за телефоном (044) 200-25-28.

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

 1. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі гуртожитку № 8 загальною площею
190,0 м2, що перебувають на балансі Київського національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за адресою:
м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 20.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 2 788 300,00 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 (березень 2018 року) становить
без урахування ПДВ 14 579,39 грн;
мета використання: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи;
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 87 476,32 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про оголошення конкурсу 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
190,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 20, 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 виконані незалежні оцінки об’єкта оренди платнику (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 надати 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 укладання 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 9.50 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Державного університету інфраструктури та технологій,
за адресою: м. Київ, вул. Огієнка, 19.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2017 становить 37 842,00 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 (березень 2018 року) становить
без урахування ПДВ 293,86 грн;
мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари;
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 1 763,16 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про оголошення
конкурсу 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 державного нерухомого
майна – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Огієнка, 19»;
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 врахуванням 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 надати 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 укладання 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 о 14.10 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсах претенденти подають на розгляд комісії матеріали:
1) 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; 2) 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;
3) додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про оголошення конкурсу, та чинному
законодавству України.
Кінцевий термін прийняття 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, Регіональне відділення Фонду державного майна України 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).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди дер-

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
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

02066747, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72, тел. 056 374-38-01
02541384, ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 56, тел. 056-371-29-47
3 Національна академія державного
25006848, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління,
управління при Президентові України м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, тел. 744-75-14

2 Міністерство освіти і науки України

найменування
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

реєстровий номер майна
Інформація відсутня
Інформація відсутня
–

місцезнаходження
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72
м. Дніпро, вул. Ярослава
Мудрого,56
м. Дніпро, вул. Гоголя, 29

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
38,22
448 550,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової установи (відділення банку)
125,2

523 086,00

1 рік

17,43

191 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
Розміщення приватного навчального закладу (погодинне використання)

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 ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
05402565, Запорізька державна інженерна академія, 69006,
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226, тел. (061) 2830838,2369034
37648431, ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146а,
тел. (0612) 688020

25 квітня 2018 року

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина даху будівлі лабораторного
корпусу (Літ.А-5)
Частина даху громадсько-побутового
блоку (Літ.А’-2)

–

м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 226
м. Запоріжжя, вул.
Панфьорова, 146а

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
25,0
298 919,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
35,0
172 967,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

№ 34 (1158)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за не- максимально можлинайменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
3 Державне агентство
36307928, Веселівське міжрайонне управління водного госпо- Нежитлові приміщення № 1-1, № 1-2, 36307928.44.ААЕЖИД097 Запорізька обл., Весе157,18
179 741,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (розміщення обладнання з виробництва пілетів (альтерналівський р-н, с. Чкалотивного палива)
водних ресурсів України дарства, 72202, Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, будівлі гаража (літ. В), розташованого
вул. Мисливська, 29, тел. (06136) 21320
на експлуатаційній дільниці № 2
ве, вул. Чкалова, 94

№
з/п

Назва органу
управління

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.
Приміщення № 336 на 2-му по–
Київська обл., м. Бориспіль,
6,6
501 032,00
2 роки 11 місяців
структури України
(044) 2817496, 2817022
версі пасажирського термінала «D»
Аеропорт
2 Державна фіскальна 39468482, Білоцерківська об’єднана державна податкова інспекцію ГУ ДФС України у Київській Нежитлове приміщення № 104 (по
–
Київська обл., м. Біла Церква,
14,2
119 900,00
2 роки 364 дні
служба України
області, 09117, Київська обл., бульв. 50-річчя Перемоги, 12, м. Біла Церква, тел. 0456-90-02-08 факту № 54) на 1-му поверсі
бульв. Олександрійський, 12
3 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.
Приміщення №257 на 2-му по–
Київська обл., м. Бориспіль,
18,1
1 374 042,00
2 роки 11 місяців
структури України
(044) 2817496, 2817022
версі пасажирського термінала «D»
Аеропорт

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Проведення інструктажів з оформлення документації з продажу
товарів на борту ПС та здійснення відповідних готівкових операцій
Розміщення відділення банку
Розміщення транспортного підприємства з перевезення пасажирів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення 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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Державне агентство вод- 21085555, Рівненське обласне управління водних ресурсів, 33013,
них ресурсів України
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 26-94-89

найменування
Нежитлове приміщення третього поверху адміністративної будівлі

реєстровий номер майна
21085555.111.АААБВЖ936

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Рівненська обл., м. Рівне,
14,0
88 600,00
вул. Кавказька, 7

максимально можливий строк оренди мета використання
2 роки
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
38746882, Східна філія концерну «Військторгсервіс», 61034. Харківська обл., Будівлі складу
м. Харків, Жовтневий р-н, вул. Переможців, 6а

реєстровий номер майна
33689922.33.АААЖЛБ805

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Сумська обл., м. Ромни, вул. Гос395,3
264 060,00
тиннодвірська, 12б
станом на 28.02.2018

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1,0
9 210,00
1 рік
Розміщення банкомата

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Державне космічне
агентство України
4 Міністерство юстиції
України

02071168, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, тел. 0577003865
02071168, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, тел. 0577003865
14308730, Державне науково-виробниче підприємство «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, тел. 0577070172
14319188, ДУ «Хролівський виправний центр (№ 140)», 62480, Харківська
обл., Харківський р-н, с. Хролі, вул. Зорянська, 8, тел. 0577409222

Частина нежитлового приміщення – кімн. № 18 (хол) на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. А-4, інв. № 10301022
Частина нежитлового приміщення – кімн. № 4 (хол) на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі головного навчального корпусу, літ. А-5, інв. № 10301001
Будівля (будинок № 7 літньої бази 3-місний), інв. № 37081, літ. Ж-1

–

м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3

–

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

1,0

13 280,00

1 рік

–

11,5

46 500,00

Частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу, інв. № 425, літ. Н-2

–

Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Петровське, вул. Вовчанський шлях, 9
Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська, 8

26,7

60 900,00

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

5 Міністерство
культури України
6 Міністерство освіти
і науки України

02214350, Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13, тел. 0577311095
00493764, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове
містечко ХНАУ, тел. 0577090300

Нежитлові приміщення – кімн. № 6, 7 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 35957, літ. А-5
Нежитлові приміщення – кімн. №2 (18,87 м2), кімн. № 1а (8,30 м2), частина
коридору № 1 (2,48 м2), частина кімн. № 15 (0,35 м2) на першому поверсі
2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033

02214350.1.АААДДЛ452 м. Харків, вул. Чернишевського, 79
20

Харківська обл., Харківський р-н, с-ще
Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім.
В. В. Докучаєва

37,8

253 490,00

30,0

116 200,00

Розміщення банкомата

2 роки
11 місяців
1 рік

Розміщення літнього будиночку для оздоровлення
працівників
Розміщення телекомунікаційного обладнання
базової станції мобільного зв’язку та антеннофідерних пристроїв
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи товарів, у навчальному закладі
Розміщення суб’єкта господарювання, що надає
послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Державне агентство риб- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тур- Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставу «Михиринці», 25592421.85.ААЕЖАЖ801 Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, Михиринецька
–
154 927,00
2 роки 11 місяців Здійснення діяльності з розного господарства України генєвська, 82а, м. Київ, 04053, тел. (044)486-07-91
а саме: контурна та роздільна дамби, водовипуск, обвідний канал, верховинна дамба
с/р за межами села Михиринці, в заплаві річки Случ
ведення риби – аквакультура
Назва органу
управління

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».

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)

найменування

1 Державна фіскаль- 39292197, Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні (корисна служба України туванні) Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській
області, вул. Шевченка, 153, м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 5- 33-74
2 Державна служба 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси,
статистики України тел. (0472) 36-16-75
3 Міністерство освіти 02125639, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань,
і науки України
Черкаська обл., тел. (04744) 3-45-82
4 Міністерство освіти 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульв. Шевченка,81, м. Черкаі науки України
си, тел. (0472) 35-44-63

Приміщення першого поверху
Приміщення першого поверху (кімн.
3-3; 3-4; 3-5; 3-1) адмінбудівлі
Частина коридору першого поверху
навчального корпусу № 3
Частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
39292197.332. ЖДХЮЮД040 вул. Шевченка, 153, м. Зо2,0
8 280,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата, термінала самообслуголотоноша, Черкаська обл.
вування
реєстровий номер майна

місцезнаходження

02357999.1. АААДЕЖ 381

вул. Новоселівська, 1, м. Зо
лотоноша, Черкаська обл.
вул. Садова, 26, м. Умань,
Черкаська обл.
бульв. Шевченка, 81,
м. Черкаси

–
–

33,1

129 190,00

2 роки 364 дні

4,8

18 724,00

2 роки 364 дні

3,0

15 700,00

2 роки 364 дні

Побутове обслуговування населення та інші види діяльності, які можливо розмістити в офісних приміщеннях
Розміщення об’єкта торгівлі
Розміщення торговельного автомата з продажу продовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, Нежитлове приміщення (кімн. № 101) першого по- 02736544.1.ЮУЧПКХ156 м. Чернігів,
21,9
103 936,56
2 роки 364 дні
Здійснення навчального процесу з підгоі науки України
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44 верху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі
вул. П’ятницька, 39
товки водіїв транспортних засобів
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), Регіональне відділення Фонду
державного майна України 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 економічного
розвитку і торгівлі України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
3 Державне космічне агентство
України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
32309722, Державне підприємство «ЕКО», 01033, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36б, тел. 285-70-53
14311465, ДП «Державний проектний інститут «Діпроверф», 03110, м. Київ,
вул. Преображенська, 25, тел. (044) 275-97-66
14309669, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
першому поверсі літера А
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
першому поверсі будівлі літ. «А3»
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
4-му поверсі виробничого корпусу № 24

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
номер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
–
м. Київ, вул. Петра Болбо21,0
464 970,00
2 роки 11 місяців
чана, 4а
станом на 31.01.2018
–
м. Київ, вул. Преображен57,1
933 690,00
2 роки 11 місяців
ська (І. Клименка ), 25
станом на 30.11.2017
–
м. Київ, вул. Гарматна, 2
35,6
527 100,00
2 роки 11 місяців
станом на 31.01.2018

мета використання
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення магазину-складу
Розміщення виробництва електророзподільної
та контрольної апаратури

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».

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 6 площею
65,3 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу (літ. А1), що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. С. Зулінського (колишня Тарногродського), 27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – навчальний заклад об’єднання громадян «Вінницька
обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів». Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: відновна – 19 776 грн,
залишкова – 0,0 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
597,2 м2: у приміщені № 1 (№ 1 – № 7, № 9 – № 24, № 27) загальною площею 481,2 м2; у
приміщені № 2 (№ 1, № 2, № 6 – № 14) загальною площею 116,0 м2 у підвалі адміністративної будівлі, що перебувають на позабалансовому рахунку товариства з додатковою
відповідальністю «Вінницьке підприємство «Облагрохім» Місцезнаходження об’єкта оцін-
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ки: м. Вінниця, вул. Келецька, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Спа комплекс «Президент». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 35 приміщень. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017: відновна – 240 002,00
грн; залишкова – 131 156,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 20 – № 24 загальною площею 63,9 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають
на балансі Державної фіскальної служби України та оперативному управлінні (користуванні) Калинівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, м. Хмільник, просп. Свободи, 25 (колишня вул. Леніна, 29). Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Хмільницький райагроліс» Вінницького обласного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс». Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 5 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.02.2018:
відновна – 91 420,00 грн; залишкова – 46 929,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 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 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
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 та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (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).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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.
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Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 10.05.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 16.05.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
67-26-08.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває
на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області (код за ЄДРПОУ
40112123). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. 1 Травня, 86. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області (код за
ЄДРПОУ 40112123). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Героїв Небесної Сотні, 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2018.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 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 конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 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 (згідно з додатком 5 до Положення).
При врахуванні досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 та
№ 2 – практичний досвід з оцінки приміщень та їх частин для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі
2017 року») повідомляємо, що очікувана найбільша ціна послуг з оцінки, яка буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців по об’єктах № 1,
№ 2, становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). У разі, якщо визначена дата
припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено у другий робочий
день після святкового (вихідного).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті 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.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення кабінету № 212 площею
26,5 м2 та кабінету № 213 площею 18,9 м2 на другому поверсі частини будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна,
5. Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (тел. (0312)
61-28-53). Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Угорська інжинірингова компанія
«Viziterv Environ KFT». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів:
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); 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 та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 До Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 11 травня 2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 17 травня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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: частина нежитлового приміщення № 253 загальною площею 2,0 м2 другого поверху будівлі конструкторського бюро та
адміністративно-побутової частини корпусу № 132 (літ. А-8); частина нежитлового приміщення № 32 загальною площею 2,0 м2 першого поверху корпусу
№ 22 (літ. С-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством
із суб’єктом господарювання. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка». Платник робіт
з оцінки: Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК». 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
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об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20,0 м2; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване напівпідвальне нежитлове приміщення
№ 7 в дев’ятиповерховому гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 10,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60. 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
Джабарян Віталій Сергійович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2018. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 19 площею 8,6 м2 та
частина приміщення спільного користування № 17 площею 0,4 м2, загальною
площею 9,0 м2 одноповерхової будівлі (літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління
статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Козацькі Землі». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 500,00 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: нежитлове приміщення № 101 та частина коридору
№ 92 площею 12,5 м2, загальною площею 74,9 м2 четвертого поверху будівлі
навчального корпусу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Іванова, буд. 97б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «АУТСАЙД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 500,00 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 29 до № 33 включно
загальною площею 84,4 м2 першого поверху одноповерхової будівлі їдальні
(літ. Б-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 390. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Кулик Георгій Валентинович. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 800,00 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: нежитлове приміщення № 67 загальною площею
9,0 м2 першого поверху будівлі служби охорони здоров’я (літ. Г-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29.Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: державна
установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Запорізькій області». Платник робіт з оцінки: ФОП Городнича Олена Петрівна. 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.
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,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі 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 05.05.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 11.05.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вежі (30 %) та частина асфальтового
майданчика біля вежі площею 6,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1, що перебувають на балансі Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2018,
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» (тел. (050) 467-36-33, Юрій). Подібними об’єктами
є споруди для розміщення операторів мобільного зв’язку. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, просп. Соборний (Леніна), 126а, що перебуває на балансі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Найменування балансоутримувача:
Олександрійський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний (Леніна), 126а. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2018,
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Олександрія, просп. Соборний (Леніна), 126а. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 0412413157, (050) 417-78-94, Шевчук Оксана
Володимирівна). Подібними об’єктами є приміщення, частини приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення деревообробного цеху загальною
площею 380,1 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Холодноярська (Московська), 210, що перебувають на балансі Кропивницького

міжрайонного управління водного господарства. Найменування балансоутримувача:
Кропивницьке міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Холодноярська (Московська), 210. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.04.2018, тис. грн – 8,68734. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2018. Площа земельної ділянки: 384,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Холодноярська (Московська), 210.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Жуков Микола Миколайович
(тел. (066) 149-84-24)). Подібними об’єктами є приміщення, нежитлові приміщення
та нежитлові будівлі виробничого призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 ), застосовується ФДМУ якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 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.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
05.05.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 11 травня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
В інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єкта оренди, а саме: 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», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17,
опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 31 (1155) від 16 квітня 2018 року на
стор. 6, слід читати: «Конкурс відбудеться 2 травня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.».

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху нежитлового приміщення площею
50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 1. Балансоутримувач
(орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта». 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. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» новий аеровокзал.
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
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівське
комунальне підприємство «Центр розвитку туризму м. Львова».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 10 загальною
площею 14,6 м2 на першому поверсі стоматологічного центру літ. «А-5». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський
національний медичний університет імені Д. Галицького. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Пекарська, 69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Чабаненко Олексій Андрійович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,3 м2 на цокольному поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Міністерство
доходів і зборів України та в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці
Міндоходів. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець,
вул. Вербицького, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Укртрансагент».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 172,35 м2 на першому поверсі одноповерхової 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 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. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Простір-М».
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 дахів, нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (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 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для № 2, № 3 та № 4 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування, тощо); для № 5 – приміщення, частини будівель
(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
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки/грн
38 000
5 900

Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки/грн
2 400
2 400

Інформація про замовника/платника
ТОВ «Радіан»
ТОВ «ХМВП»
ЕлектороПівденмонтаж»
ТОВ «Корнтай»

2 400
2 400
2 400
2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди до
200,0 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
Нежитлові приміщення: кімн. № 3, 4, 9, 22 підНа дату
Визначення
валу та кімн. № 43, 45, 66, 67, 68 другого поверху
укладення вартості об’єкта
6-поверхового нежитлової будівлі, інв. № 1, техпас- договору на оренди з метою
порт відсутній, пам’ятка архітектури та містобудуван- проведення передачі в
ня місцевого значення (пам’ятка «Банк «Північний», незалежної оренду
охоронний № 611) загальною площею 215,5 м2
оцінки
за адресою: 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі ДУ «Державний інститут праці
та соціально-економічних досліджень», 00190325,
тел. (057) 731-18-90
Нежитлові приміщення № 19 площею 13,8 м2 та
На дату
Визначення
приміщення № 21 площею 44,5 м2 на 2-поверсі
укладення вартості об’єкта
договору на оренди з метою
5-поверхової адміністративно-учбової будівлі, інв.
проведення передачі в
№ 10310317, реєстраційний
незалежної оренду
№ 641927936101, літ. за техпаспортом «А-5»,
оцінки
за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 7,
що перебувають на балансі Харківського коледжу
Державного університету телекомунікації
Нежитлове приміщення частина кімн. № 12 площею На дату
Визначення
10,26 м2 на 2-му поверсі 6-поверхового будинку го- укладення вартості об’єкта
ловного навчального корпусу за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балан- проведення передачі в
сі Харківського національного університету міського незалежної оренду
оцінки
господарства імені О. М. Бекетова
Вбудовані нежитлові приміщення VI, VII, VIII, IX,
29.03.18
Визначення
частина приміщення № XIX – 26,95 м2, XXI у підвалі
вартості об’єкта
з метою продо4-поверхової адміністративної будівлі (літ. «Б-4»)
вження договору
загальною площею 64,15 м2 за адресою: м. Харків,
оренди
вул. Шевченка, 26, що обліковуються на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Харківській
області, 40112097

2 400

На дату,
визначену
орендодавцем

ДП «Науково-дослідний
технологічний інститут
приладобудування»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ фірма «Гейзер»

25.04.18

2 400

14

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Головчан- ФОП Трет’якова О. В.
ФОП Сіренко В. М. ФОП
ська А. А.

13

15.04.18

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії 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.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості)», напряму 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів». 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).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін, цілісні майнові комплекси – для об’єкта № 1.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II). Пропозиції щодо строку виконання робіт
слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання
в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 62 на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу (інв.
№ 10310002, літ. «А-4»), загальною площею 17,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Івана Камишева, 37, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти»,
02547694, тел. 738-14-14
5 Нежитлове приміщення: частина кімнати № 15 (вмиваль
ник) на 2-му поверсі 4-5-поверхового громадського
будинку (гуртожиток № 1) загальною площею 2,0 м2,
інв. № 70331, літ. за техпаспортом «А-5» за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. (057) 702-10-16

Мета проведення оцінки

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

19.03.18

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

03.04.18

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

14.07.18

2 400

06.03.18

2 400

1 Нежитлові приміщення к. № 1-1, 1-5 одноповерхової
будівлі пошти загальною площею 93,8 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Комсомольське, вул. Ціолковського, 22а, що обліковуються на балансі Харківської
дирекції ПАТ «Укрпошта», 22721970
2 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 11 на 3-му
поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу (літ.
А-2-5) загальною площею 16,3 м2 за адресою: м. Харків,
вул. О. Невського, 18, що перебуває на балансі Націо
нального фармацевтичного університету, 02010936,
тел.: 706-35-81, 706-30-61
3 Ділянка покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною
площею 23,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців,
18, що перебуває на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56

Дата оцінки

ФОП Купін В. І.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

СПД – ФО Латишева О. Г.

№
з/п

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн

І. Об’єкти оренди.

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди до
200,0 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)

12

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

11

18.05.18

ПАТ «ВФ
Україна»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

7 Нежитлові приміщення –к. № 7 на 3 поверсі
3-поверхового стендового корпусу загальною площею 37,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна,
7, що обліковуються на балансі ДП «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут
(УХІН)», тел. (057) 704-13-18
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 на першому поверсі 2-поверхової будівлі гаража,
інв. № 4, літ. «И-2», загальною площею 370,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебувають на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної
хімії», тел. 709-03-00
9 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-5 на
1-му поверсі 4-поверхового адміністративного будинку (літ. за техпаспортом «А-4») загальною площею
10,35 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський,
151, що обліковується на балансі Державного підприємства «Український державний інститут по
проектуванню заводів важкого машинобудування»
(УКРДІПРОВАЖМАШ), 212630
10 Нежитлове приміщення – к. № 9 на 1-му поверсі
одноповерхової столярної майстерні (інв. № 125043)
загальною площею 54,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Катерининська, 40/42, що обліковується на балансі ДП «Науково-дослідний технологічний інститут
приладобудування», 14310589, тел.: (057) 733-35-68,
733-11-80, 733-12-13

ФОП Матвейшин В. В.

6

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Мета проведенмісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
з/п
ня оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ФОП Остапенко А. В.

5

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
Нежитлове приміщення – частину кімнати гуртожитку 25.04.18
№ 11 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 2,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, гуртожиток № 4, що обліковується на балансі Харківської державної зооветеренарної академії, 00493758, тел. (05763) 5-74-73
Нежитлові приміщення: кімн. № 1-25, 1-27, 1-28,
На дату
1-30, 1-32, 1-33 площею 97,6 м2, місця загальноукладення
го користування та підсобні приміщення – кімн.
договору на
№ 1-36, 1-31, 1-26, 1-29 площею 12,6 м2 на першо- проведення
му поверсі 2-поверхової будівлі учбово-виробничих
незалежної
майстерень, кімн. № 1-38 площею 33,6 м2 на першо- оцінки
му поверсі у будівлі прибудови до двоповерхової
будівлі учбово-виробничих майстерень, літ. в техпаспорті «В-2», інв. № 1031004; кімн. № 1-8, 1-11, 1-12,
1-15, 1-21 площею 105,8 м2, місця загального користування та підсобні приміщення кімн. № 1-13, 1-14,
1-16 площею 24,7 м2 одноповерхової виробничої
будівлі, приміщення підвалу кімн. № 0-1, 0-2 площею
114,8 м2 літ. «Д-1», інв. № 10310005; нежитлове приміщення № 1-3 одноповерхової будівлі гаража площею 27,5 м2, літ. «Д–1», інв. № 10310006; загальною
площею 416,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 20а, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Регіональний механіко-технологічний
центр професійної освіти Харківської області»
Нежитлові приміщення: кімн. № 86а на 3-му поверсі На дату
3-поверхової адміністративної будівлі, літ. А-3, інв.
укладення
№ 80285, реєстровий № 38855349.4.ХФРЦЧА015,
договору на
загальною площею 30,1 м2 за адресою: м. Харків,
проведення
вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває на банезалежної
лансі Державного університету телекомунікації
оцінки
Нежитлове приміщення кімн. № 12а на першому
На дату,
поверсі в адміністративному корпусі, літ. Б-2, загаль- визначену
2
ною площею 1,5 м за адресою: м. Харків, пров. Куз- орендодавнечний, 2, що перебуває на балансі ДП «Харківський цем
науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», 14072049, тел. 731-61-17

2 400

4

Визначення вартості об’єкта при
розірванні договору оренди

2 400

3

На дату,
визначену
орендодавцем

2 400

1 Цілісний майновий комплекс дослідного заводу
УкрДНТЦ «Енергосталь» – структурний підрозділ
УкрДНТЦ «Енергосталь» за адресою: 62302, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, пров. Залізничний, 8, у складі 314 од. основних засобів, у т. ч. 8
будівель, 9 од. автотранспортних засобів, споруди,
промислове обладнання, меблі та офісне обладнання. Балансоутримувач – ТОВ «Науково-технічний та
виробнчий комплекс «Енергосталь», 34860617, тел.:
758-08-05, 0(263) 303-90, 0(263) 3-10-00
2 Будівля магазину, інв. № 653, загальною площею
83,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський
р-н, с. Мала Іванівка, вул. Мало Іванівська, 18, що не
увійшла до статутного капіталу при приватизації ВАТ
«Таверівське», 387163

Інформація про замовника/платника

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Мета проведенмісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
з/п
ня оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ТОВ «Науково-технічний
та виробнчий комплекс
«Енергосталь»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

ФОП Проскурня В. В.

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина уніфікованого цех-складу площею
44,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. 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: ФОП Юркевич Олександр Ігорович. 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина елеватора комбікормового заводу площею
30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«ВФ Україна». 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: споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура, прибудованого до
першого поверху вказаного адмінбудинку, площею 4,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Пуліковська Світлана Макарівна. 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 від 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.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цього повідомлення 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.

ФОП Буряковський В. М.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 83,8 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 7,8 м2 одноповерхової
будівлі передавального центру; 2) нежитлові приміщення загальною площею 50,8 м2
одноповерхової будівлі ближнього привідного радіомаяка; 3) нежитлові приміщення
загальною площею 25,2 м2 одноповерхової будівлі дальнього привідного радіомаяка
(балансоутримувач – Харьківський регіональний структурний підрозділ Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України). Об’єктом оцінки є приміщення трансформаторних підстанцій. Місцезнаходження об’єктів оцінки 1) та 2): Сумська
обл., Сумський р-н, Червоненська сільська рада; місцезнаходження об’єкта оцінки 3):
Сумська обл., Сумський р-н, Садівська сільська рада. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – Обласне комунальне підприємство «Аеропорт Суми».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 62,5 м2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Об’єкт оцінки розташований на 1-му
поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі – пам’ятки архітектури, історії місцевого
значення «Друкарня». Коефіцієнти, що враховують цінність пам’ятки та її схоронність, – не
визначені. Визначення кожного коефіцієнта можуть проводити фахівці, що мають відповідну кваліфікацію та досвід, або організації, уповноважені проводити такі експертизи.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,2 м2
(балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»). Об’єкт оцінки розташований
на 2-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк М. А.Терещенка»». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ФОП Щербакова С. Д.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 31,0 м2
(балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області). Об’єкт оцінки розташований на 2-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Добробут-12».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
64,9 м2 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету). Об’єкт оцінки розташований
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Шостка, вул. І. Кожедуба, 2. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Овсієнко 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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, 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.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: для № 1 – приміщення, частини будівель спеціалізованого призначення, зокрема,
трансформаторних підстанцій; № 2, 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість), які є пам’яткою; № 4,
5 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
кожному конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 23 травня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 17 травня 2018 року (включно).

АТ «ОртоДопомога» у формі ТОВ

 Назва об’єкта оцінки – окреме майно – гараж, А-1 загальною площею
42,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Львівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар.1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 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, – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
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,
261-62-14.

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

ФОП Березін
Д. А.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
який буде залучений до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності

Продовження таблиці

ДП «Харківський науководослідний інститут комплексної автоматизації»

оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно інформації 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.


25 квітня 2018 року
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відомості
приватизації

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Дата оцінки

18 Частина нежитлових приміщень (коридору): 2-й поверх
На дату
площею 0,6 м2; 3-й поверх площею 0,7 м2; 4-й поверх
укладення
2
2
площею 0,3 м ; 5-й поверх площею 0,9 м 5-поверхового договору на
гуртожитку № 7 загальною площею 2,5 м2, інв. № 103008, проведення
незалежної
реєстраційний № 36, за адресою: м. Харків, проїзд Стаоцінки
діонний, 14, що перебувають на балансі Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
00493764, (057) 709-03-00

Мета проведення оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

№
з/п

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн

Продовження таблиці

ТОВ «Тереком»

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

2 400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2 400

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

2 400

25.04.18

ФОП Остапенко А. В.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

ПАТ «Альфа –
Банк»

25.04.18

ФОП Губін В. В.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

ФОП Перелигін С.Ю.

30.03.18

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «Корнтай»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП Тимо
фіїв А. І.

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ТОВ «ДрайфМайстер»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «Овіс»

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ПрАТ «Київстар»

Мета проведення оцінки

ПрАТ «Київстар»

6 Нежитлове приміщення: частина кімнати № 14 (побутова)
на 3-му поверсі 9-поверхового громадського будинку
(гуртожиток № 6) загальною площею 2,0 м2, інв. № Б
2418, літера за техпаспортом «А-9», за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 218, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел. (057) 702-10-16
7 Нежитлове приміщення № 54 на 1-му поверсі 4-поверхо
вого учбового корпусу № 1, літ. «А – 4», інв. № 0001030009,
реєстровий № 01116472.4.ПВПСЦЧ019, загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі Українського державного університету
залізничного транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 5, 6, 7, 24, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, частково 21 (площею 34,0 м2) на 5-му поверсі 5-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 10310007, літ.
за техпаспортом «В-5», загальною площею 250,0 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Богдана Хмельницького, 30, що перебувають на балансі ДНЗ «Харківський професійний ліцей
будівельних технологій», 02547820, тел. (057) 392-01-05
9 Нежитлове приміщення – кім.№1-50 на 2 поверсі 2-повер
хового адміністративно-управлінського будинку загальною
площею 16,7 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н,
м. Зміїв, вул. Адміністративна (Леніна), 25, що обліковується
на балансі Головного управління статистики у Харківській області, код 2362629, тел. (057) 706-26-16, (057) 706-25-88
10 Частина нежитлового приміщення одноповерхового складу
№ 2 (інв. № 64032, літ. за техпаспортом «Г-1»), загальною
площею 24,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 151, що перебуває на балансі ДП «Український
державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування», 00212630, тел. (057) 732-54-28
11 Частина нежитлового приміщення одноповерхового складу
металу № 1 (інв. № 64032, літ. за техпаспортом «Г-1»)
загальною площею 32,2 м2 за адресою: м. Харків, пр.
Московський, 151, на балансі ДП «Український державний
інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування», 00212630, тел. (057 )732-54-28
12 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (адміністративне
приміщення – згідно з техпаспортом) на 2-му поверсі
2-поверхового господарчого корпусу, інв. № 84143,
літ. «Б-2», загальною площею 45,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 106, що перебуває на балансі
Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, 0201139, тел.( 057) 704-93-14
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 7 на першому
поверсі та кімн. № 3 на другому поверсі 2-поверхової
споруди трансформаторної підстанції № 2, інв. № 32.16,
реєстровий № 19477064.7.СШФШЕЛ1303, літ. «И–2»,
загальною площею 59,2 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Гагаріна, 201д, що перебувають на балансі Харківського регіонального структурного підрозділу Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України,
21175382, тел. (057) 775-54-76
14 Нежитлові приміщення – частина технічного поверху –
приміщення вентиляційної камери (№ 7 згідно з технічним
паспортом) площею 5,0 м2 та частина зовнішньої стіни
приміщення вентиляційної камери (№ 7 згідно з технічним паспортом) площею 5,0 м2 6-поверхового учбового
корпусу «И-6», інв. № 10278, загальною площею 10,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Коломенська, 3, що перебувають на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
15 Нежитлові приміщення – частина покрівлі 4-поверхової
будівлі Комбінату побутового обслуговування, літ. «А»
загальною площею 22,08 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Чугуїв, вул. Горішного, 122а, що перебувають на балансі Східної філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882,
тел. (050) 960-78-92
16 Частина нежитлових приміщень (коридору):
2-й поверх площею 0,3 м2; 3-й поверх площею 0,2 м2;
4-й поверх площею 0,5 м2 4-поверхового гуртожитку № 6
загальною площею 1,0 м2, інв. № 1030005, реєстраційний № 35, за адресою: Харківська обл., с. Докучаєвське,
вул. Докучаєва, 12, що перебувають на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, 0577090300, 21175382, тел. (057) 775-54-76
17 Частина нежитлових приміщень (коридору): 2-й поверх
площею 0,3 м2; 3-й поверх площею 0,2 м2; 4-й поверх площею 0,3 м2, 5-й поверх площею 0,2 м2, 6-й поверх площею
0,5 м2; 7-й поверх площею 0,3 м2; 8-й поверх площею
0,2 м2; 9-й поверх площею 0,3 м2 9-поверхового гуртожитку № 1, загальною площею 2,3 м2, інв. № 1030022, реєстраційний № 30; частина нежитлових приміщень (коридору): 2-й поверх площею 0,3 м2; 3-й поверх площею 0,2 м2;
4-й поверх площею 0,3 м2, 5-й поверх площею 0,2 м2,
6-й поверх площею 0,5 м2; 7-й поверх площею 0,3 м2;
8-й поверх площею 0,2 м2; 9-й поверх площею 0,3 м2
9-поверхового гуртожитку № 2 загальною площею 2,3 м2,
інв. № 1030018, реєстраційний № 31; частина нежитлових
приміщень (коридору): 2-й поверх площею 0,3 м2; 3-й
поверх площею 0,2 м2; 4-й поверх площею 0,3 м2, 5-й поверх площею 0,2 м2, 6-й поверх площею 0,5 м2; 7-й поверх
площею 0,3 м2; 8-й поверх площею 0,2 м2; 9-й поверх
площею 0,3 м2 9-поверхового гуртожитку № 3 загальною
площею 2,3 м2, інв. № 1030023, реєстраційний № 32;
частина нежитлових приміщень (коридору): 2-й поверх
площею 0,3 м2; 3-й поверх площею 0,2 м2; 4-й поверх площею 0,3 м2, 5-й поверх площею 0,2 м2, 6-й поверх площею
0,5 м2; 7-й поверх площею 0,3 м2; 8-й поверх площею
0,2 м2; 9-й поверх площею 0,3 м2 9-поверхового гуртожитку № 4 загальною площею 2,3 м2, інв. № 1030025, реєстраційний № 33; частина нежитлових приміщень (коридору): 2-й поверх площею 0,3 м2; 3-й поверх площею 0,2 м2;
4-й поверх площею 0,3 м2, 5-й поверх площею 0,2 м2,
6-й поверх площею 0,5 м2; 7-й поверх площею 0,3 м2;
8-й поверх площею 0,2 м2; 9-й поверх площею 0,3 м2
9-поверхового гуртожитку № 5 загальною площею 2,3 м2,
інв. № 1030028, реєстраційний № 34 загальною площею
11,5 м2 за адресою: Харківська обл., с. Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебувають
на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, (057) 709-03-00

Дата оцінки

ТОВ «Тереком»

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ТОВ «Тереком»

№
з/п

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн

Продовження таблиці

II. Об’єкт відчуження.
Найменування об’єкта оцінки: автомобіль «Шкода – Октавия» SKODA Octavia.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
РВ ФДМУ по Харківській області, 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1,
тел. 700-77-73. Мета проведення незалежної оцінки: відчуження шляхом продажу на
аукціоні. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 48 621,00 грн
(сорок вісім тисяч шістсот двадцять одна гривня 00 коп.) станом на 30.04.2018. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Вартість робіт: 2 380,00
грн. Подібні об’єкти до об’єкта оцінки: колісні транспортні засоби.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в
окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії 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.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» 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).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін; ділянка покрівлі – покрівля.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт не повинен становити більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі подаються
до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1,
1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 54,3 м2 на 3-му поверсі чотириповерхової будівлі блоку службово-побутових приміщень, що обліковуються на балансі ХФ ДП «Адміністрація морських портів», за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ДУ «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ». 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: офісні приміщення.
 2. Об’єкт: група інвентарних об’єктів пансіонату «Явір», що перебуває на
балансі ДП «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, пров. Олексіївський, 1. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «КОМПАНІЯ СОЛАР
НП ЮГ ЛТД». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладені 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: нерухомість (групи інвентарних об’єктів) санаторно-курортного призначення.
 3. Об’єкт: гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Кругляк»:
берегоукріплення (інв. № 33, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ296), рибоуловлююча камера (інв. № 34, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ323), подаючий канал
(інв. № 35, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ318), причал (інв. № 17, реєстровий
№ 25592421.67.ААЕЖАЖ255), під’їзна дорога (інв. № 16, реєстровий № 25592421.67.
ИАДИКЕ081), побутове приміщення (інв. № 27, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ075), склад кормовий (інв. № 21, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ089) та склад
міндобрив (інв. № 19, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ093), що перебувають на
балансі ДП «Укрриба», за адресою: за межами населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «МОТОР СІЧ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладені 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: гідротехнічні споруди.
 4. Об’єкт: гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Гайдамаки»:
додатковий водовипуск (інв. № 42, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ308) та причал (інв. № 43, реєстровий № 25592421.5. ААЕЖАЖ257), що перебувають на балансі
ДП «Укрриба», за адресою: за межами населених пунктів на території Сивашівської
сільської ради Новотроїцького району Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «МОТОР СІЧ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладені 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: гідротехнічні споруди.



5. Об’єкт: гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Костин
Шпиль»: рибоуловлююча камера (інв. № 87, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ324),
артскважина (інв. № 26, реєстровий № 25592421.67. ААЕЖАГЖ239), під’їзна дорога (інв. № 88, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ082), склад (інв. № 86, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ087) та побутове приміщення (інв. № 89, реєстровий
№ 25592421.67.ИАДИКЕ074), що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою:
за межами населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ПАТ «МОТОР СІЧ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладені 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: гідротехнічні споруди.
 6. Об’єкт: гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Чобіток»: берегоукріплення (інв. № 20, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ295), рибоуловлююча камера (інв. № 18, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ322), водоподаючий канал (інв. № 24,
реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ301), водоподаючий канал (інв. № 23, реєстровий
№ 25592421.5.ААЕЖАГ302), артскважина (інв. № 107, реєстровий № 25592421.67.
ААЕЖАГЖ236), причал (інв. № 41, реєстровий № 25592421.67.ААЕЖАЖ254), під’їзна
дорога (інв. № 40, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ080), годівниця для риб (інв.
№ 30, реєстровий № 25592421.67.ГЮТСЖЛ023), побутове приміщення (інв. № 38,
реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ072) та склад для кормів (інв. № 37, реєстровий
№ 25592421.67.ИАДИКЕ090), що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою:
за межами населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ПАТ «МОТОР СІЧ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладені 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: гідротехнічні споруди.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для нерухомого майна
(нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,4 тис. грн; для групи інвентарних
об’єктів – 10,4 тис. грн; для гідротехнічних споруд – 7,1 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 (в 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 481,0 м2
першого та другого поверхів триповерхової будівлі. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а. Платник робіт з
оцінки: Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді
Чернігівської обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 183,6 м2 одноповерхової адмінбудівлі та гаража площею 51,9 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Менський районний центр зайнятості. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Семашка, 8. Платник робіт з оцінки:
Комунальна установа «Менський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді» Менської міської ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 142,56 м2 будівлі
складу № 549. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг»
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
смт Десна, вул. Ювілейна, 7. Платник робіт з оцінки: ФОП Дудченко С. Л. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу
(0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
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 ІІ розділі Положення 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.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності, наведені в
додатку 2 до Положення.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

25 квітня 2018 року

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

1 Нежитлове приміщення № 9 (згідно з планом) на 1-му поверсі двоповерхової будівлі критої стоянки навчально-дорожньої техніки і
навчальних майстерень (інв. № 10310011, літ. «З-2») загальною площею 14,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, 3, що перебуває на балансі Харківського автомобільно-дорожнього технікуму
2 Нежитлові приміщення – частина холу на 2-му поверсі 4-повер
хового будинку учбового корпусу № 2, інв. № 1030019, реєстровий
№ 55 площею 2,0 м2 та частина холу на 2-му поверсі 4-поверхового
будинку учбового корпусу № 3, інв. № 1030021, реєстровий № 56
(площею 3,0 м2) загальною площею 5,0 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, сел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

№ 34 (1158)

ФОП Мок
ров О. П.

№
з/п

ТОВ «Проконсул»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.02.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина даху загальною площею 48,0 м2 лабораторного
корпусу, реєстровий номер 05379205.1.АААБЕИ912, за адресою: вул. За Рудкою, 35,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних
ресурсів, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 15.02.2018
Вартість
робіт/строк
виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.02.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень поз. 2-17, 2-18 загальною площею
84,86 м2, у тому числі площа в спільному користуванні – 12,41 м2 за адресою: вул. Агнона, 3, м. Бучач, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Бучацькому районі Тернопільської області, визнано
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: приміщення буфету площею 32,0 м2 на другому поверсі
учбово-виробничого корпусу за адресою: вул. Сонячна, 4, м. Бережани, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»,
визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

2 200/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 20.02.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – будівля магазину (літ. А-І) загальною площею 33,6 м2 з сараєм (літ. Б) за адресою: Сумська обл.,
Краснопільський р-н, с/р Самотоївська, Корчаківська станція (балансоутримувач –
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник») з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 м2 за адресою: Сумська
обл., Тростянецький р-н, с/р Білківська, «Скрягівка» станція, будинок б/н (балансо
утримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник») з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 138,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Курська, 139 (балансо
утримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр
професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг») з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт», м. Суми. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 728,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
вбудовані приміщення загальною площею 165,7 м2 за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської
обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 110,00 грн.

2 050/2

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.02.2018
Державний пакет акцій розміром 100,0 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка», що становить 712 838 828 шт. акцій. Місцезнаходження ПрАТ: 81652, Львівська обл., м. Новий
Розділ, вул. Гірнича, 2. Мета оцінки – продаж пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 21 к/д. Вартість робіт – 35 000 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – вбудовані нежитлові приміщення № 9’,
10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною площею 89,4 м2 на 1-му поверсі будівлі А-2. Львівська обл., м. Городок, майдан Гайдамаків, 25 – 26. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 235 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди. Львівська обл., м. Новий
Розділ, вул. Гірнича, 2. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під
розбирання. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 4 300 грн.

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

7

відомості
приватизації

ФОП Мок
ров О. П.
ФОП Сорокіна І. М.
ФОП Сорокіна І. М.

2 000/5

3 Частина вестибуля 1-го поверху 5-поверхової адміністративної
будівлі (інв. № 82486, літ. «А-5») загальною площею 2,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, що обліковується на
балансі Державної фіскальної служби України, в користуванні
Головного управління ДФС у Харківській області
4 Нежитлові приміщення кімн. № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
1-го поверху 9-поверхової адміністративної будівлі – гуртожитку (інв. № 103289640, літ. «А-9») загальною площею 119,6 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Ювілейний, 48/1, що обліковуються на
балансі Харківського національного університету сільського господарства ім. П. Василенка
5 Нежитлові приміщення 1-го поверху та у підвалі 5-поверхової
будівлі загальною площею 445,5 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Науки, 35, що перебувають на балансі Державного комунального
підприємства охорони здоров’я Аптека № 200 м. Харкова

2 340/2

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

2 320/2

№
з/п

Вартість
робіт/строк
виконання
Переможець
конкурсу

Продовження таблиці

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

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

8 Нежитлове приміщення – кімн. № 13 на 1-му поверсі 6-поверхової
будівлі учбового корпусу И, літ. И-6, інв. № 70994, загальною площею 5,1 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 5, 6 на третьому поверсі
триповерхового стендового корпусу (інв. № 35801) загальною
площею 110,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7,
що перебувають на балансі Державного підприємства
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний
інститут», 190443, тел. 704-13-18

ФОП Сорокіна І. М.
ФОП Сорокіна
І. М.
ПФ Агентство
«Схід»

ФОП Сорокіна І. М.

ФОП Сорокіна
І. М.

ПФ Агентство
«Схід»

2 200/2
1 950/2
1 800/4

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

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

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Мок
ров О. П.

7 Група інвентарних об’єктів (рухоме та нерухоме майно) у кількості
38 од., у тому числі нерухоме майно будівлі загальною площею
1 717,1 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, просп. Піщаний, 8. Балансоутримувач відсутній

Мета проведення
оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Конс
танта»

6 Нежитлове приміщення – частина холу переходу між учбово-лабо
раторним «МЕТ» корпусом та учбовим корпусом 2-го поверху 3-по
верхової будівлі загальною площею 9,6 м2 за адресою: м. Харків,
уз. Куликівський (вул. Революції), 12, що перебуває на балансі
Харківської національної академії міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057) 706-15-54

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ПФ «Бонс»

5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 одноповерхової будівлі
складу, літ. за техпаспортом «М-1» загальною площею 618,2 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки,
вул. Макаренка, 1, що перебувають на балансі Державної установи «Курязька виховна колонія імені А. С. Макаренка», 08564570,
тел. (057) 783-79-46

2 245/2

4 Нежитлове приміщення – зал на 3-му поверсі 4-поверхової будівлі
учбового корпусу (літ. за техпаспортом «А-4») загальною площею
198,4 м2 за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 13, що перебуває на балансі Харківського національного університету мистецтв
ім. І. П. Котляревського, 24665164, тел. 731-10-95

2 340/2

3 Частина нежитлового приміщення – частина холу на 4-му поверсі
південно-східного навчального корпусу з правої сторони від центральних сходів загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків,
узвіз Куликівський, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
02071151, тел. 706-15-37

1 800/4

2 Частина приміщення читального залу на другому поверсі будівлі
Харківського житлово-комунального технікуму загальною площею
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 233а, що перебуває на
балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37

9 000/5

1 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі компресорної, інв.
№ 793, загальною площею 75,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка, 1, що перебувають на балансі Державної установи «Курязька виховна колонія імені
А. С. Макаренка», 08564570, тел. 783-79-46

1 958/4

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

2 200/3

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 20.02.2018

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 16.02.2018
Нежитлове приміщення площею 46,6 м2 на другому поверсі навчального корпусу
№ 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 20.02.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення площею 23,9 м2 на цокольному поверсі в переході між гуртожитками, що обліковується
на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою:
вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
площею 17,0 м2 на першому поверсі будівлі учбово-методичного центру по підготовці співробітників УВС, що обліковується на балансі Управління МВСУ в Хмельницькій
області, за адресою: вул. Зарічанська, 9, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення
коридору площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3, що обліковується на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою: просп. Грушевського 2/8, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано
ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки необоротних активів цілісного майнового комплексу ДП «Славутський комбінат «Будфарфор» з метою відображення результатів незалежної оцінки в
бухгалтерському обліку при поверненні орендованого майна після припинення договору оренди з подальшим складенням передавального балансу визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 31 500,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 35 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 19.02.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі побутового призначення для механізаторів, А-1, площею 73,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру
«Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код за ЄДРПОУ
14198402). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н,
с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33а. Дата оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 150,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: лазня з обладнанням. До складу об’єкта входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення душовоїгардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Обладнання: шафи для спецодягу – 28 шт., р. в. – 1974, пральна машина, р. в. – 1971, пральна машина, р. в. – 1968.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна,
1б. Дата оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 4 800,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі:
основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж,
Е; огорожа,1; каналізаційні колодязі 2-8. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська обласна державна адміністрація. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6. Дата
оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 9 500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 26.02.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі загальною площею 23,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Творча майстерня «АРХІТЕКТУРА».

Дата оцінки: 31.01.2018. Конкурс не проводився (службова записка від 14.02.2018
від відділу з питань оренди державного майна про зупинення процедури оцінки даного об’єкта).
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення тамбура гуртожитку
№ 1 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВСП Шевченківського коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 74, с. Шевченкове, Звенигородський р-н,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Дата
оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 3 календарних дні, вартість послуг –
2 200,00 грн.
ІІ. 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 другого поверху будівлі (кімн. 1-21) загальною площею 16,04 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров.
Г. Кудрі, буд. 4, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Шпильова
В. О. Дата оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 3 календарних дні, вартість
послуг – 1 200,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 104, 105, 106, 107, 108 будівлі Готелю «Європа» площею 253,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул.ь Незалежності,1/2, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Уманська
міська централізована система бібліотек. Дата оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 287,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 20.02.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ФОП Читайло Валентину Василівну на вбудовані приміщення будівлі (літ. А)
загальною площею 126,4 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Гагаріна, 36а, що перебуває
на балансі Львівського відокремленого підрозділу Державної установи «Лабораторний
центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 2 000
гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 14.02.2017
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво цегельного заводу (разом із земельною ділянкою) за адресою:
Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80, не відбувся у зв’язку з очікуваними
змінами в законодавстві.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 21.02.2018
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
чотири бокси автогаража площею 164,16 м2, що перебуває на балансі філії «Військ
торг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівський р-н, смт Гончарівське,
вул. Танкистів, 15 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 141,49 м2 будівлі лікарні (з поліклінікою), що перебуває на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 217 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 150 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення будівлі магазину «Овочі» площею 258,54 м2, що перебувають на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 8 (вартість виконання робіт з оцінки – 2
150 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлове приміщення загальною площею
26,9 м2 (кімн. № 703) на сьомому поверсі дев’ятиповерхової адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету,
за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з оцінки – 2
070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна Експерт» по об’єкту – частина холу площею 16,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності,
14 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 185 грн, строк – 4 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 124,8 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Ніжинського управління Державної казначейської служби України Чернігівської області, за
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

прийнято рішення про приватизацію
ВінницЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 287 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – групи інвентарних об’єктів: прохідної площею 73,2 м2, адмінкорпусу площею
1 919,0 м2 (у т.ч. склад, їдальня, овочевий цех), будівлі колишнього клубу площею
225,9 м2, металевої ємності 400 м3, що знаходяться за адресою: 23600, Вінницька
обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2 та перебувають на зберіганні ТОВ «Тульчинський
консервний завод» (код за ЄДРПОУ 33414908).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 288 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі бурякопункту площею 158,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Удицький цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 34704744) та знаходиться за адресою:
23853,Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 1.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 289 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком загальною площею
66,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородецьке» (код за ЄДРПОУ
00384466), яка розташована за адресою: 22163, Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Коритувата, вул. Садова, 59б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 290 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого
майна – будівлі лазні літ.«А» загальною площею 173,5 м2, яка розташована за адресою: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145
та знаходиться на позабалансовому рахунку Шевченківської сільської ради (код за
ЄДРПОУ 4326514).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 291 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Камяногірський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 00371661) та знаходиться за адресою: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Камяногірка, вул. Центральна, 1.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 292 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 34704744) та знаходиться за
адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 293 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі гаража літ. А загальною площею 45,9 м2, що знаходиться за адресою: 23223,
Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97 та перебуває на
зберіганні ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (код за ЄДРПОУ 00476576).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 294 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні літ. А з прибудовами літ. а, а1 загальною площею 148,0 м2 та сходовими
площадками а2, а3, а4, що знаходяться за адресою: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Замостянська, 61 та перебувають на позабалансовому рахунку Ямпільської міської ради (код за ЄДРПОУ 03772660).
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 295 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«ім. 1-го Травня» (код за ЄДРПОУ 04326448), яка розташована за адресою: 22330,
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1б та перебуває на позабалансовому рахунку Осолинської сільської ради (код за ЄДРПОУ 04326448).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 296 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – УАТС (АТСК 50-200), що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б та
перебуває на балансі ТОВ «Вінницьке АТП 10555» (код за ЄДРПОУ 05482251).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 297 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
нежитлових приміщень їдальні-кулінарії площею 281,8 м2, що не увійшли до статутного
капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 34704744) та знаходяться за
адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 3.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 298 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі площею 458,4 м2, яка знаходиться за адресою: 24320, Він
ницька обл., м.Ладижин, вул. Набережна, 8а та перебуває на зберіганні ПП «Електа»
(код за ЄДРПОУ 20119967).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 299 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі проммагазину з прибудовою загальною площею 153,4 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 34704744) та знаходиться за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н,
с. Удич, вул. 9 Травня, 4.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 300 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – об’єктів нерухомого майна: складу, навісу загальною площею 424,1 м2; гаражів
загальною площею 183,1 м2; майстерні МЗМ загальною площею 363,4 м2, які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9» (код за ЄДРПОУ 00121790)
та знаходяться за адресою: 24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин,
вул. Промислова, 9.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 301 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі площею 67,8 м2, яка знаходиться за адресою: 24320, Він
ницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8б та перебуває на зберіганні ПП «Електа»
(код за ЄДРПОУ 20119967).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 302 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації – не завершеного будівництвом тракторного стану у складі: ремонтна майстерня літ. З, склад літ. І,
кузня літ. И, розташованого за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Петрик,
пров. Центральний, б/н.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 303 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації – не завершеної
будівництвом підстанції роторного комплексу, яка розташована за адресою: Вінницька
обл., Козятинський р-н, смт. Глухівці.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 304 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації – не завершеного будівництвом будинку правосуддя з гаражами, розташованих за адресою: Він
ницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна,32, що знаходяться на балансі Департаменту
будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації (код за
ЄДРПОУ 39578073).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 305 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації – не завершеного будівництвом базару, розташованого за адресою: Вінницька обл., Іллінецький
р-н, с. Білки, вул. Жовтнева, 2, що перебуває на балансі Білківської сільської ради
(код за ЄДРПОУ 4330527).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 306 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації – не завершеного
будівництвом дитячого садка, розташованого за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Нові Обиходи (Самчинці), вул. Мельника, 39а, що знаходиться на балансі
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 39578073).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 307 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – приміщень адміністративної будівлі літ.«А», а саме: частини сходової клітини № 15
площею 11,5 м2 на першому поверсі; приміщень № 16-25 загальною площею 190,8 м2
на другому поверсі; приміщення № 1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення
№ 3 площею 26,4 м2 будівлі гаража літ. «Б», розташованих за адресою: 24830, Він
ницька обл., Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а, що перебувають
на балансі Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 02741373).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 308 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ
«Садовод» (код за ЄДРПОУ 5509760), який розташований за адресою: 22742, Він
ницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та знаходиться на
зберіганні ТОВ «Шанс» (код за ЄДРПОУ 20119134).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 309 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Садовод» (код за ЄДРПОУ 5509760), яка розташована за адресою: 22743, Вінницька
обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а та знаходиться на зберіганні
ТОВ «Шанс» (код за ЄДРПОУ 20119134).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 310 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 00371955), розташованої за адресою:
24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к, яка знаходиться на зберіганні Бершадської міської ради (код за ЄДРПОУ 04051033).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій області від 20.04.2018 № 311 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Ладижинське» (код за ЄДРПОУ 25499064), за адресою: 24325, Вінницька обл., Тростянецький
р-н, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56а.
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Він-

ницькій області від 20.04.2018 № 312 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Гонорівське» (код за ЄДРПОУ 385307) та розташована за адресою: 24736, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 20.04.2018 № 313 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 36,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню
насіння цукрових буряків «Жданівське» (код за ЄДРПОУ 00385684), розташована за
адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 9 та знаходиться на зберіганні Великомитницької сільської ради (код за ЄДРПОУ 04331596).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 20.04.2018 № 314 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке» (код за ЄДРПОУ 00384466) та розташована за адресою: Вінницька обл.,
Козятинський р-н, с.Красне, вул. Центральна, 59.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 20.04.2018 № 315 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ
00371788), розташована за адресою: 23820, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Соболівка, провул. Центральний, 7г та перебуває на зберіганні ТОВ «ТД «Агроімпорт
ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37165945).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 20.04.2018 № 316 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, соціальнокультурного призначення – їдальні з обладнанням площею 312,0 м2, яка розташована
за адресою: 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570» (код за ЄДРПОУ 5460901) та перебуває на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс» (код за ЄДРПОУ 33553089).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 20.04.2018 № 317 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, соціальнокультурного призначення – лазні з обладнанням загальною площею 191,7 м2, яка
розташована за адресою: 24200, Вінницька область, смт Томашпіль, вул. Заводська,
10а, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Томашпільський цукровий завод» (код
за ЄДРПОУ 00371825) та перебуває на зберіганні ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»
(код за ЄДРПОУ 32721857).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 20.04.2018 № 318 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, соціальнокультурного призначення – їдальні з обладнанням (частини приміщень в будівлі
торгівельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, у т.ч.: на 1-му поверсі з
№ 7-1 по № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1 по № 1-3
площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання), яка розташована за адресою: Вінницька
обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а, що не увійшла до статутного
капіталу КСП «Красне» (код за ЄДРПОУ 00495154) та перебуває на зберіганні Пултівецької сільської ради (код за ЄДРПОУ 04330332).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 23.04.2018 № 238 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальні за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21. Об’єкт під час
приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП «Радовель», але залишився на
балансі СТОВ «Радовель» (код за ЄДРПОУ 05418780).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 23.04.2018 № 232 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва цеху харчових концентратів за
адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Червоне, вул. Перемоги, 14б.
Балансоутримувач ДП «Червоненський завод продовольчих товарів» (код за ЄДРПОУ
00374663). Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 23.04.2018 № 237 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення – лазні за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 31а. Об’єкт під час приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП «Красноставське», але залишився на
балансі ПСП «Красноставське» (код за ЄДРПОУ 5477244).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 23.04.2018 № 234 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва квартальної котельні за адресою:
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М. Об’єкт в процесі
приватизації не увійшов до статутного капіталу ДП ПМК-155 ВАТ «Житомирводбуд»
(код за ЄДРПОУ 01036804) та перебуває на його балансі.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 23.04.2018 № 235 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва дільничної лікарні за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33. Об’єкт в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу Фірми «Житомирінвест» ВАТ, але залишився
на балансі ПАТ «Фірма «Житомирінвест» (код за ЄДРПОУ 01272640).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 23.04.2018 № 233 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі колишньої лазні на 20 місць
(літ. А) загальною площею 244,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський
р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л. Об’єкт в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ДП ПМК-155 ВАТ «Житомирводбуд» (код за ЄДРПОУ 01036804) та
перебуває на його балансі.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 23.04.2018 № 236 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальні за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47а. Об’єкт під час
приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП «Красноставське», але залишився
на балансі ПСП «Красноставське» (код за ЄДРПОУ 5477244).

іВАнО-ФРАнКіВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю

 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області від
20.04.2018 №105 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – електростанції дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157, що не
включена до статутного капіталу ПАТ «Укртелеком», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Ребета, 2, перебуває на балансі Івано-Франківської філії ПАТ «Укртелеком».
  
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області від
23.04.2018 № 107 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
Рибне господарство «Галицький» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Бурштин,
вул. Л. Українки, 12. Зазначений об'єкт приватизується шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області від
23.04.2018 № 108 прийнято рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації
державної власності – єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН», що перебуває на балансі підприємства «ІНІН» громадської організації «Союз осіб з інвалідністю України» (орендар), за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Височана, 18. Зазначений об'єкт приватизується шляхом продажу на аукціоні з
умовами.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 365 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі недіючої лазні площею
98,5 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є, вул. Широка, 17, яка
під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Нова Україна» (код за
ЄДРПОУ 00448737; припинено; правонаступник СГ ТОВ «Нова Україна» (код ЄДРПОУ
32831851), шляхом викупу.
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Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області від 23 квітня 2018 року № 366 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – будинку
культури (літ. «А») за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра, вул.
Шевченка, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» (код за ЄДРПОУ 00480879; припинено) шляхом продажу на
електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 367 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – станції підготовки води за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, шляхом продажу
на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 368 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 100-квартирного житлового будинку (літ. «А») за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Польова, 5, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 369 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 60-квартирного
житлового будинку за адресою: Київська обл., Вишгородський район, смт Димер, вул.
Соборна (Леніна), 79а, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 370 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 108-квартирного житлового будинку (літ. «А») за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Яблунська (колишня
Кірова), шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 371 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 18-квартирного
житлового будинку з прибудованим магазином «Кулінарія» за адресою: Київська обл.,
Фастівський р-н, смт Кожанка, який під час приватизації не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Кожанський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 00372471; припинено)
шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 372 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – Дослідного заводу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії
/
наук України (літ. «А», «А », «Б») за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол,
шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 373 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі лазні загальною площею
115,6 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське,
вул. Володимирська, 2-З, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
ПАТ «Плодорозсадницьке» (код за ЄДРПОУ 05528378; припинено), шляхом продажу
на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 374 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі магазину загальною площею
611,3 м2 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя, вул. Центральна (колишня Леніна), 59, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
СТОВ «Гостролуччя» (код за ЄДРПОУ 00850039; припинено), шляхом продажу на
електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 квітня 2018 року № 375 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – окремого майна – частини нежитлової будівлі літ. А – групи
приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено), шляхом продажу на електронному аукціоні.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.04.2018 № 437 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – будівлі колишньої пошти загальною площею 58,7 м2, розташованої за
адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 99.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.04.2018 № 438 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – будівлі та споруд колишнього учбового комбінату загальною площею
986,6 м2 у складі: будівля літ. «А» площею 986,6 м2; металева огорожа № 1, 2, розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Бісквітний, 16а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.04.2018 № 439 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – приміщення складу № 16 (реєстровий номер 955360.1.ААБАЛД733),
розташованого за адресою: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4, що перебуває на зберіганні ТОВ «Кононівський елеватор».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.04.2018 № 440 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – будівлі магазину загальною площею 54,0 м2, розташованої за адресою:
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській області від 23.04.2018 № 441 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – Спортивної бази відпочинку «Портовик», розташованої за
адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Польова, 19, що перебуває на балансі Ізмаїльської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код
ЄДРПОУ 38728402).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.04.2018 № 442 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – Бази відпочинку «Дорожник», розташованої за адресою: Одеська обл.,
Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.04.2018 № 443 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – частки в розмірі 50,9999 % у статутному капіталі Українсько-білоруського
спільного підприємства «ОДЕСМАЗСЕРВІС» у формі ТОВ.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.04.2018 № 444 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – комплексу будівель та споруд у складі: адміністративно-виробничий
корпус; спортивно-оздоровчий комплекс; підсобний корпус; склад (класи ГО); насосна станція; резервуар, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а, що перебуває на балансі Одеського обласного центру зайнятості (код за
ЄДРПОУ 35358018).

РіВнЕнСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 23 квітня 2018 року № 188 прийнято рішення про приватизацію
об’єктів малої приватизації – незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів –
квартир № 1, 2, 3, 4 в 4-квартирному будинку з господарськими приміщеннями за
адресою: 34550, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, які перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області,
код за ЄДРПОУ 25894919, Державне Агентство автомобільних доріг України. Зазначені об’єкти малої приватизації приватизуються шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 23 квітня 2018 року № 189 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта – комплексу дорожнього сервісу за адресою: вул. Київська,108, м. Рівне, що перебуває на
балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 25894919,
Державне Агентство автомобільних доріг України. Зазначений об’єкт малої приватизації приватизується шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Над номером працювали:

Т. М. УТЕЧЕНКО (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-

ненській області від 23 квітня 2018 року № 190 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта –
житлового будинку за адресою: 35821, Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин,
вул. Заводська,28. Балансоутримувач відсутній. Зазначений об’єкт малої приватизації
приватизується шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 23 квітня 2018 року № 191 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля
прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В, за
адресою: 35350, Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Промислова,1, що
перебувають на балансі ТзОВ «ПМК-5», код за ЄДРПОУ 00910660.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 42-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності окремого майна – приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2)
загальною площею 495,5 м2; убиральні (літ. Б) (19801, Черкаська обл., смт Драбів,
вул. Центральна, 83а). Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 40 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності окремого майна – частини будівлі побутового призначення для
механізаторів, (А-1), площею 73,1 м2. (20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33в). Балансоутримувач – Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код за ЄДРПОУ 14198402).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 41-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності окремого майна – будівель та споруд колишнього АКАБ «Україна»,
у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д;
гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8 (19715, Черкаська обл., Золотоніський
р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6). Балансоутримувач – Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 00022668).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 43-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності окремого майна – комплексу нежитлових будівель та споруд
(20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138). Балансоутримувач – відсутній.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 9-НБ прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності незавершеного будівництва – 30-квартирного житлового будинку
для малосімейних (Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану, 10а). Балансоутримувач – відсутній.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 10-НБ прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності незавершеного будівництва – 176-квартирного житлового будинку (20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а). Балансоутримувач – відсутній.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 8-НБ прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності незавершеного будівництва – цеху № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,1). Балансоутримувач – відсутній.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 №44-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності окремого майна – нежитлової будівлі лазні загальною площею
182,3 м2 (20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28).
Балансоутримувач – відсутній.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 11-НБ прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності незавершеного будівництва – будинку для вчителів № 47 (Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10). Балансоутримувач – відсутній.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.04.2018 № 12-НБ прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності незавершеного будівництва – лазні (під розбирання) (Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а). Балансоутримувач – відсутній.

підсУмКи продаÆУ
об’ЄКтів ÃрУпи а

Управління продаæó
оá’ºктів малої приватиçації,
т. 280-42-34

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10-:-15, 17, 17а,
18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано), за адресою: 61019,
м. Харків, просп. Дзюби, 4. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 386 040,00 грн, у тому
числі ПДВ – 64 340,00 грн.
2. Нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9
загальною площею 88,2 м2 в літ. «А-9», що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано), за адресою: 61019, м. Харків,
просп. Дзюби, 4. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні в електронній формі, за 182 880,00 грн, у тому числі ПДВ –
30 480,00 грн.

ÔоНд дерÆавНоÃо майНа
УКраїНи повідомЛЯЄ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.04.2018

м. Київ

№ 530

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду
державного майна України від 13 грудня 2017 року
№ 1868 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г,
що підлягають підготовці до продажу в 2018 році»
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду
державного майна України у відповідність до законодавства України
НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 року № 1868 «Про затвердження Переліків
об’єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році» (із
змінами).
2. Управлінню з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна
України забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях
державних органів приватизації.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ
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