додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 38 (1162)

у номері
Оренда

1
2
2

Оголошення
про проведення конкурсів
на право оренди майна
Інформація апарату ФДМУ
Підсумки конкурсів
на право оренди
Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

2

Оголошення конкурсів з
відбору оцінювачів

8

Підсумки конкурсів з
відбору оцінювачів

1, 8 Прийнято рішення
про приватизацію

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

УСЕ
п ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ
–
В офіційному ВИДАННІ
е ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ!
р «Державний
е інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
д
«Відомості
п приватизації»
л
а
т
а

2
0
1
8
з додатком – газетою

видання можна
передплатити
в усіх відділеннях
зв’язку України

газета
«Відомості
приватизації»

Вартість
передплати,
грн

3 міс.

6 міс.

4 рази на рік

Журнал
«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»

2 рази на тиждень

Назва видання

Періодичність

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

136,14 272,28

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

9 травня 2018 року

офіційне видання фдму
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди
державного нерухомого майна
zz 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме майно – частина
споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею
2500 тис. м2 (реєстровий номер 14310862.22.КДСЕАЧ138) за адресою: Київська обл.,
Іванківський р-н, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «В».
Балансоутримувач – ДСП «Чорнобильська АЕС».
Орган управління – Державне агентство України з управління зоною відчуження.
2. Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної оцінки на 30.11.2017 становить
7 228 000 (сім мільйонів двісті двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її
розподілу» (зі змінами) та з урахуванням коефіцієнта 0,15 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 912 «Деякі питання стимулювання розвитку зони відчуження та зони безумовного
(обов’язкового) відселення»), за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить 14 172,59 грн
без урахування ПДВ. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції
(відповідно до чинного законодавства).
Умови конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються:
особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 28 квітня 2017 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 р. № 133/2017;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою
України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
резиденти Російської Федерації та особи, які прямо або опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації або діють в їх інтересах;
особи, які стали переможцями одноманітних конкурсів та діяння яких призвели до не укладення договорів оренди та не будівництва об’єктів альтернативної енергетики.
2. Найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником в конкурсній пропозиції у день
проведення торгів, є початковою орендною платою (за базовий місяць).
3. Мета використання: розміщення (будівництво та експлуатація) фотоелектричної сонячної електростанції потужністю 100 МВт.
4. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати. Завдаток стягується до
державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
5. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання
орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.
6. Строк оренди: 49 років.
7. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у договорі оренди.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню,
здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Нести відповідальність за дотримання загальних правил техніки безпеки при будівництві та промисловій експлуатації об’єкта, правил пожежної безпеки, санітарії, екологічних норм, правил експлуатації мереж енергопостачання.
10. Зобов’язання орендаря при проведенні робіт дотримуватись вимог законодавства України
і НТД у сфері радіаційної безпеки, захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання.
11. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укладення договору оренди на суму,
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди майно було застраховане.
12. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати
(повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.
13. Укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з
дати укладення договору оренди.
14. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок капітальних, поточних та інших видів ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого
майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
15. Невід’ємні поліпшення орендованого майна залишаються власністю держави. Вартість невід’ємних
поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.
16. Суборенда орендованого майна не допускається.
17. Наявність у суб’єкта господарювання (або його засновників) певного виду економічної діяльності, який
повинен відповідати меті оренди (відповідний КВЕД: 35.11 «Виробництво електроенергії», 42.22 «Будівництво
споруд електропостачання та телекомунікацій» у реєстраційних документах потенційного орендаря).
18. Наявність в орендаря, його засновників або профільного інвестора досвіду будівництва та експлуатації фотоелектричної сонячної електростанції потужністю не менше 50 МВт (довідка довільної форми,
завірена належним чином уповноваженими особами, з описом реалізованих проектів).
19. До початку експлуатації об’єкта оренди орендар повинен оформити спеціальний дозвіл на
право провадження підприємствами та організаціями діяльності на території зони відчуження і зони
безумовного (обов’язкового) відселення, вжити заходів щодо отримання допуску до особливих робіт
відповідно до вимог законодавства.
20. Орендар зобов’язаний надати документи, що свідчать про фінансову стабільність орендаря (завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і
кредиторської заборгованості за останні 3 роки та довідку, що стосовно претендента не порушено справу про банкрутство, документ з обслуговуючого комерційного банку орендаря, його засновників або
профільного інвестора про наявність на банківських рахунках суми в національній чи іноземній валюті,
еквівалентній не менш ніж 5 % від орієнтованої вартості проекту, що становить 88, 5 млн євро.
У разі надання документів, що свідчать про фінансову стабільність орендаря від профільного інвестора, обов’язково надається протокол про наміри або інший двосторонній документ, який підтверджує

наміри профільного інвестора взяти участь в розвитку проекту і готовність надати необхідні ресурси
(внесок) для реалізації проекту.
21. Орендар зобов’язаний надати лист підтримки щодо можливості організації необхідного обсягу проектного фінансування для проекту від банку(ів), який(які) мають досвід фінансування проектів
відновлювальної енергетики в Україні загальною вартістю не менше 100 млн євро або від банку(ів)нерезедента(ів) з рейтингом не нижче «АЗ»/«А-», підтвердженим в бюлетені однієї з провідних світових
рейтингових компаній – Fitch Ratings та/або Standard&Poor’s, та/або Moody’s.
22. Право орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого органу управління майном здійснювати контроль наявності, стану, напрямів та ефективності використання орендованого майна та
виконання орендарем інших умов договору оренди.
23. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення об’єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від об’єкта
оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають.
24. Орендоване майно не може бути приватизоване або відчужене у інший спосіб.
25. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить не менше суми п’ятирічної
орендної плати в розрахунку від стартової орендної плати у розмірі 850 355,40 грн (вісімсот п’ятдесят
тисяч триста п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок), що мають бути перераховані на рахунок Фонду державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945, № 37310002005357, банк: Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: гарантійний внесок (назва претендента)
за участь у конкурсі на право оренди. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перший рік оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором
оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача ДСП «Чорнобильска
АЕС»), а решта повертається орендарю у 30-денний термін з дати укладення договору оренди. Особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 30-денний термін
з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу.
26. Сплачений гарантійний внесок не повертається у разі:
якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання;
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна;
порушення строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна.
27. Переможець конкурсу (або уповноважена особа) в день проведення конкурсу зобов’язаний підписати протокол відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в
оренду державного нерухомого майна.
28. Непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна або непідписання договору
оренди нерухомого державного майна відповідно будуть розцінюватись орендодавцем як відмова від
їх підписання. При цьому, кошти, сплачені в якості гарантійного внеску, поверненню не підлягають та
зараховуються в рахунок доходу Державного бюджету України.
29. Орендодавець в день затвердження результатів конкурсу вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом наступного робочого дня
забезпечує здійснення нотаріального посвідчення договору оренди та особисто повертає його орендодавцю. У разі ненадання переможцем договору у встановлений строк новим переможцем визначається той учасник, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших допущених
учасників конкурсу.
30. Здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за рахунок коштів орендаря.
31. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).
32. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть
умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 р. № 1329,
від 05 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2007
року за № 980/14247.
33. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати.
34. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за базовий
місяць розрахунку у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки
платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідних орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті) та документи, зазначені в
оголошенні про конкурс; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності); документи, які підтверджують
гарантійний внесок; інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені у встановленому порядку копії установчих документів; довідку про
відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за
підписом керівника); завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останні 3 роки; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію балансу за останні 3 роки
звітного періоду;
б) якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; довідку про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до
законодавства (у довільній формі за підписом керівника); завірені належним чином копії декларацій
про доходи або звітів суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
за останні 3 роки.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до 22.05.2018 включно.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію Фонду державного майна України у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності)
за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України з 9.00 до
17.30, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.15.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають
конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено у приміщенні Фонду державного майна України 29 травня 2018 року
об 11.00 в кімнаті 303 за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133.



прийнято рішення про приватизацію
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Фонду державного майна України від 07 травня 2018 року № 602 прийнято
рішення про приватизацію державного пакета акцій розміром 93,4363 % статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських
машин» (Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Пушкіна, 6), що становить 1 719 207 штук
акцій (код за ЄДРПОУ 00238180). Зазначений об’єкт приватизується шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

Фонд державного
майна України –

національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

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

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 25.04.2018

Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна – вбудованих нежитлових
приміщень першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) (реєстровий
номер 03363140.13.ЮКЕКЖМ011) загальною площею 44,5 м2 (у т. ч.: приміщення (1-80) – 32,8 м2, частина приміщення (1-81) – 11,7 м2) за адресою: м. Чернівці,
вул. П. Каспрука, 2, що перебувають на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний
коледж», надійшли тільки від одного претендента та відповідають умовам конкурсу,
відповідно до абз. 4 п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906
(зі змінами), конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем Браткевич Людмилою Оттовною.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого державного
майна, що відбулися 05.02.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових приміщень – кімн. № 13, 13а, 14 на 1-му поверсі 6-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 73477/81783, літ. АІІІ-5, А-6, загальною площею 132,8 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 9, що перебуває на балансі ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»,
з єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства, – ФОП АльМахакєрі Аміри.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлового приміщення – кімн. № 12 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу

№ 1, літ. А-4, інв. № 0001030009, реєстровий № 01116472.4.ПВПСЦЧ0019, загальною
площею 50,8 м2 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі
Українського державного університету залізничного транспорту, з єдиним заявником,
що відповідає нормам чинного законодавства, – ФОП Недоробко Р. М.
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових
приміщень – кімн. № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, частина № 13 (S=13,0 м2), 14, 15 на цокольному поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 2, літ. А-5, інв. № 0001030001,
реєстровий № 01116472.1.ПВПСЦЧ005, пам’ятка архітектури, загальною площею
164,9 м2 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, з єдиним заявником, що
відповідає нормам чинного законодавства, – ФОП Недоробко Р. М.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 05.02.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: одноповерхової
будівлі складу з котельнею (виробничі майстерні), інв. № 2, реєстровий № 33689922.33.
АААЖЛБ402, літ. Б,Б1,б,б-1,б-2, загальною площею 356,5 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну
«Військторгсервіс», з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ПП «СЕРЖ».
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: частини одноповерхової будівлі промскладу (склад, виробничі майстерні), інв. № 3, реєстровий №
33689922.33.АААЖЛБ407, літ. В, в, в-1, загальною площею 269,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну
«Військторгсервіс», з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ПП «СЕРЖ».

3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: одноповерхової будівлі складу з кімн. № 1, 2, 3, 4 (магазин, склад, виробничі майстерні),
інв. № 12, реєстровий № 33689922.33.АААЖЛБ394, літ. Г, Г1, Г2, загальною площею
139,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває
на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», з єдиним претендентом, що
взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ПП «СЕРЖ».
4. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: одноповерхової
будівлі гаража (склад, виробничі майстерні), інв. № 5, реєстровий № 33689922.33.АААЖЛБ409, літ. Д, загальною площею 57,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Музейна, 24, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс»,
з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають
оголошеним умовам його проведення, – ПП «СЕРЖ».

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 03.05.2018

За результатами відкритого засідання пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлових приміщень 6-поверхової
будівлі, пам’ятка архітектури (охоронний № 611), інв. № 1, загальною площею
327,0 м2, а саме: кімн. № 14, 14а, 14б, 15 та частини кімнати № 6 (площею 37,0 м2)
на 1-му поверсі загальною площею 218,1 м2; кімн. № 16 на 1-му поверсі площею
12,8 м2; кімн. № 9, 10, 13, 15 на 2-му поверсі загальною площею 96,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі Державної установи
«Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень», з переможцем конкурсу ТОВ «Рімок».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 28 (1152) від 04.04.2018 на стор. 3, щодо
об’єкта № з/п 1 площу об’єкта слід читати: «9 454,90 м2 та 587 пог. м».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
Державна служба гео- 14308279, Казенне підприємство «Кіровгеологія», 01103, Група інвентарних об’єктів бази відпочинку «Таврія» у складі: 14
логії та надр України м. Київ, вул. М. Бойчука, 8/9, тел. (044) 285-06-33
корпусів (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О) і будівлі їдальні
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. При1 718,4;
Розміщення громадян для літнього відпочинку та розміщен1 187 679,00
10 років
морське (Більшовик), вул. Чорноморська, б/н
2 477,8
ня їдальні для забезпечення харчуванням відпочиваючих

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина навчально-побутового корпусу
площею 6,3 м2, балансоутримувач: Ковельський промислово-економічний коледж
ЛНТУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 4,7497 га (пропорційний
площі будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Заводська, 23. Цільове призначення
земельної ділянки: для розміщення та обслуговування приміщень коледжу. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6 573 584,80 грн станом на 16.01.2014. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель (торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість). Особа –
платник робіт з оцінки: ФОП Мацелік К. П.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення гаражів площею
81,6 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Промислова, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2547
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Нововолинськ, вул. Промислова, 62. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування автогаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
603 838,39 грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробничоскладська нерухомість). Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Міщанчук С. А.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу
з прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 80,7 м2, балансоутримувач:
ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,2760 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування лабораторного
корпусу, виробничих майстерень і гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 703 005,69 грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробничоскладська нерухомість). Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Осінкін О. Б.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу
з прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 256,9 м2, балансоутримувач:
ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2760 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування лабораторного корпусу, виробничих майстерень
і гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 703 005,69 грн станом
на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук В. М.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина їдальні площею 223,9 м2, балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, урочище
Гушово, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 3,6389 га (пропорційний площі будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Світязька сільська рада, Шацький р-н, Волинська
обл. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування бази
практики – спортивно-оздоровчий табір «Гарт». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (нерухомість для закладів громадського харчування). Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Фіщук І. С.
 6. Найменування об’єкта оцінки: кафетерій з кімнатою відпочинку Б-1 загальною площею 112,5 м2, балансоутримувач: УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове,
вул. Лесі Українки, 19а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Ратнівський р-н,
с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва пункту автомобільного сервісу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування землею. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – будівля (нерухомість для закладів громадського харчування) площею
до 300,0 м2. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «САЙРУС ГРУП».
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 7. Найменування об’єкта оцінки: артсвердловина площею (глубиною) 80,0 м,
балансоутримувач: ПрАТ «Луга». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, Волинська
обл., м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 17074 га (пропорційний площі будівель під об’єктом
оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право
власності. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – споруда. Особа – платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВолодЕкс».
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина келій монастиря єзуїтів (охоронний
номер 77/3) і оборонної стіни та башти ХV століття (охоронний номер 1010) –
приміщення навчального корпусу Волинського технікуму Національного університету харчових технологій (літер А-3) (№ 62, 63, 64 – 1-й поверх, № 10, 12, 17,
18, 19 – підвальне приміщення) площею 242,7 м2, балансоутримувач: Волинський
коледж Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6945 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Кафедральна,
6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 4 352 292,6 грн станом на
10.02.2015. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (пам’ятка архітектури). Особа – платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Луцької міської ради.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подавати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення
конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею 8,7 м2 за адресою: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6, що
обліковується на балансі Головного територіального управління юстиції у Волинській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1266
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт
Іваничі, вул. Банківська, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
48 981,54 грн станом на 01.07.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (адміністративна).
Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Сердюк С. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію непотрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: котельня (К-1) загальною площею 478,5 м2,
балансоутримувач: ДП «Цуманське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності,
124. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля (виробнича нерухомість)
площею від 200,0 м2 до 800,0 м2. Особа – платник робіт з оцінки: ТзОВ «ВОЛМА».
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення недіючого гуртожитку № 1
загальною площею 444,8 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,3438 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 24, 28. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування гуртожитків. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
станом на 07.02.2017: 875 700,56 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля (виробнича) площею від
100,0 м2 до 700,0 м2. Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Синиця О. В.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина учбового корпусу № 2 площею 78,6 м2
за адресою: 45765, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140, що обліковується на балансі Професійно-технічного училища № 27 м.
Берестечко. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45765, Волинська обл., Горохівський
р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 14,6585 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: Горохівський р-н, м. Берестечко. Цільове призначення земельної ділянки: для ведення дослідних і навчальних цілей пропаганди передового досвіду, для ведення сільського господарства. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
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оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки: ПП «Камелія».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходиться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення (обладнані під кафе) площею
211,6 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вітусевич О. Ц. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні
для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення (обладнані під кафе) площею 19,8 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Вітусевич В. Й. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 3: частина коридору площею 8,15 м2 на 1-му поверсі (літ.
А) учбового конкурсу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська,
96. Балансоутримувач: Житомирський агротехнічний коледж (м. Житомир, вул. Покровська, 96). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Гарбар П. І. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів
шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: гідротехнічні споруди (ставу-накопичувача, інв. № 1535,
нагульного ставка № 1, інв. № 1525, нагульного ставка № 2, інв. № 1526, нагульного
ставка № 3, інв. № 1527, нагульного ставка № 4, інв. № 1528, нагульного ставка № 5, інв.
№ 1546, нагульного ставка № 6, інв. № 1547, нагульного ставка № 7, інв. № 1548, ріки в
поймі р. Тетерів (водопадаючий канал), інв. № 1529). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
на території Радомишльської міської територіальної громади (колишня Кримоцька сільська рада) та Білокриницької селищної ради Радомишльського району Житомирської
області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Сільськогосподарська фірма
«Інтеррибгосп». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
9 230,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні споруди.
 Об’єкт оцінки № 2: гідротехнічні споруди (водозабезпечувального ставка
«Білка-1» – верховина ставу, інв. № 1523/1, водовипуск ставка «Білка-1», інв. № 1523/2,
дамба обвалування ставка «Білка-1», інв. № 1523/5, рибовловлювач ставка «Білка-1»,
інв. № 1523/6, роздільна дамба ставка «Білка-1», інв. № 1523/7, риборозплідника,
інв. № 1099, днопоглиблення р. Білка, інв. № 1536, вирощувального ставка № 1, інв.
№ 1602, вирощувального ставка № 2, інв. № 1608, вирощувального ставка № 3, інв.
№ 1534, вирощувального ставка № 4, інв. № 1532, вирощувального ставка № 7, інв.
№ 1601). Місцезнаходження об’єкта оцінки: на території Радомишльської міської
територіальної громади (колишня Кримоцька сільська рада) та Білокриницької селищної ради Радомишльського району Житомирської області. Балансоутримувач:
ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Сільськогосподарська фірма «Інтеррибгосп».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 9 230,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні споруди.
 Об’єкт оцінки № 3: частина коридору і сходової клітки (№ IV) площею
5,0 м2 (літ. А-5) та частина коридору і сходової клітки (№ XIV) площею 5,0 м2 на
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третьому поверсі будівлі гуртожитка (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Вінницька, 48. Балансоутримувач: Державний
вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Околіта Н. Л. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 227,3 м2 підвалу адміністративної будівлі апеляційного суду (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 24. Балансоутримувач: Апеляційний суд Житомирської
області (м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 24). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Опрятова Н. В. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня
2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів
шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті нпотрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
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 (поз. 5а, 6, 9 за планом) загальною площею 48,0 м2 першого поверху та вбудоване приміщення (поз. 27 за планом) площею 13,2 м2 третього поверху адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 38. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Хустської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного правління ДФС у Закарпатській області (тел. (03142) 4-32-20). Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Гарант». 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 № 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 22 травня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 29 травня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване підвальне приміщення (поз. V за планом) площею 12,9 м2 адмінбудівлі Мукачівської ОДПІ літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 21а. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Мукачівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного правління
ДФС у Закарпатській області (тел. (03131) 2-31-12). Мета проведення незалежної
оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Караванська А. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельноадміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень площею 350,0 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі будинку культури. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Б. Хмельницького, 69. Балансоутримувач: Державний
вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» (тел. (03132) 75-23-51). 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: Рахівська міська
рада. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. ІХ за планом) площею 28,1 м2 у підвалі адмінбудівлі Мукачівської ОДПІ літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 21а. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Мукачівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного правління
ДФС у Закарпатській області (тел. (03131) 2-31-12). Мета проведення незалежної
оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Лазарєва І. Р. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельноадміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 119-60 площею
10,3 м2 четвертого поверху учбового корпусу літ. В та частина даху площею
25,0 м2 учбового корпусу літ. В. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 32. Балансоутримувач: Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Мукачівський професійний аграрний ліцей імені
М. Данканича» (тел. (03131) 4-99-05). Мета проведення незалежної оцінки: для про-

довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ
Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати
5 календарних днів.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 55-66) загальною
площею 216,02 м2 другого поверху адміністративної будівлі. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Тячівському районі Закарпатської області
(тел. (03134) 3-22-05). Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: МПП «Капона-Комбіко».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративної нерухомості,
торговельної 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 24 травня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 31 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: нежитлове приміщення № 15-1 загальною площею
14,8 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний
університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Орлов І. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3 200,00 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
275,6 м2, а саме: приміщення № 6, 7, 8 підвального поверху учбового корпусу,
літ. Б, реєстровий номер 02543845.1.ЧРЦАЯГ003, загальною площею 154,6 м2;
приміщення № 3, 4 першого поверху будівлі полігону, літ. Д, реєстровий номер
02543845.1.ЧРЦАЯГ005, загальною площею 154,6 м2; приміщення № 26 другого поверху будівлі кінозалу, літ. Г-2, реєстровий номер 02543845.1.ЧРЦАЯГ003, загальною
площею 18,4 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: Приватне мале підприємство
«Факел». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 7,0 м2 будівлі та
1/2 частини металевої труби котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, c. Велика Білозерка, вул. 8 Березня, 1б. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Кам’янське міжрайонне управління водного господарства.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл». 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: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення, конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 15,0 м 2
дев’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «ТриМоб». 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: конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля військомату, літ. А-3, реєстровий номер
1239559.82.ААББАА726, площею 1 369,7 м2; будівля гаража, літ. Б, реєстровий
номер 1239559.82.ААВАВГ222, площею 45,9 м2; будівля гаража, літ. В, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ223, площею 19,3 м2; будівля гаража, літ.
Г, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ224, площею 55,1 м2; будівля гаража, літ. И, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ225, площею 28,7 м2; навіс,
літ. Д, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ226, площею 6,3 м2; навіс, літ.
З, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ227, площею 28,6 м2; огорожа, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ228 (огорожа № 1 площею 19,6 м2; ворота
№ 2 площею 10,2 м2; огорожа № 3 площею 29,4 м2; ворота № 4 площею 9,4 м2;
огорожа № 5 площею 70,8 м2; огорожа № 6 площею 65,2 м2; огорожа № 7 площею 32,8 м2; огорожа № 8 площею 21,2 м2; хвіртка 1 од.; огорожа № 10 площею
20,3 м2); замощення, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ229 (замощення
(асфальтове) І площею 1 059,0 м2; замощення (плити) ІІ площею 37,0 м2; замощення (асфальтобетон) ІІІ площею 495,0 м2), що не увійшов до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: Запорізький обласний військовий
комісаріат.	Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 900,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням; споруди та елементи благоустрою території, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля бази відпочинку «Дружба» (літ. А-2) загальною площею 619,3 м2, навіс (літ. Б), замощення І, паркан № 2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Садівництва-Хортиця, 1д. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне
підприємство «ДПІ «Запоріжцивільпроект». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Юридична компанія «Аспекти права». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 900,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням; споруди та елементи благоустрою території, зокрема
аналогічного функціонального призначення.
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 РВ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом РВ 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.
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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 18.05.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 24.05.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

 Приміщення в навчальних корпусах загальною площею 307,8 м2: приміщення на першому поверсі в навчальному корпусі № 1 загальною площею 94,4 м2, а
саме: прим. № 94 – 8,8 м2, прим. № 95 – 21,3 м2, прим. № 96 – 32,6 м2, прим. № 98 –
31,7 м2; приміщення на першому поверсі в навчальному корпусі № 4 загальною площею
66,2 м2, а саме: прим. № 49 – 48,3 м2, прим. № 48 – 17,9 м2; приміщення на першому
поверсі в головному навчальному корпусі загальною площею 147,2 м2, а саме: прим.
№ 34 – 83,2 м2, прим. № 35 – 15,3 м2, прим. № 36 – 28,8 м2, прим. № 37 – 19,9 м2, що
обліковуються на балансі Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Чорний Петро Дмитрович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу
з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 1. Будівля «Табельна» (інв. № 1030001) площею 23,2 м2 за адресою:
Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебуває на балансі ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 85)». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Кохненко С. Я.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5 900,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі, адміністративного, виробничого та складського призначення.
 2. Виробничі будинки під літерами «А» площею 1 593,9 м2, «В» площею
9,9 м2, «Д» площею 64,4 м2, «Ж» площею 682,0 м2; два асфальтових майданчики
загальною площею 14 042,6 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63, що перебувають на балансі ДП
«Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Софія». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 10 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі адміністративного,
виробничого та складського призначення, а також споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 3. Гідротехнічні споруди: 1) водовипуск ставу № 5 «Рубченки» (інв. № 200/53);
2) гребля ставу № 5 «Рубченки» (інв. № 197/1); 3) скидний канал довжиною 342 м для
літньо-маточних ставів № 4, 5 та нерестових ставів № 1-4 за адресою: Київська обл.
Володарський р-н, с. Рубченки, що перебувають на балансі ДП «Укрриба». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Дем’янчук І. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 7 100,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 4. Підвальне приміщення площею 99,2405 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24, що перебуває на балансі Головного управління національної поліції в Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Саяхдінов Р. Ф. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно- адміністративного призначення, нерухомість для закладів громадського харчування.
 5. Приміщення № 1-22 загальною площею 15,3 м2 у будівлі їдальні
(інв. № 49) згідно з поверховим планом на будівлю літ. «Б» та майданчик площею 16,0 м2, покритий тротуарною плиткою біля будівлі їдальні (інв. № 49),
за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебувають
на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Пастернак І. О.

9 травня 2018 року

Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративного,
торговельного призначення, а також споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 6. Нежитлові виробничі приміщення складу вуглекислих балонів (інв.
№ 3_3) площею 63,0 м2; нежитлові виробничі приміщення в будівлі складу балонів (інв. № 2_4) площею 23,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебувають на балансі ДП «Завод порошкової металургії». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Завод
вуглецевих композитивних матеріалів». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель виробничого, виробничо-складського або складського призначення.
 7. Приміщення № 256 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 16,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного призначення.
 8. Частини приміщень нерухомого майна державної форми власності загальною площею 125,0 м2, у тому числі приміщення загальною площею 25,0 м2
та приміщення загальною площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, буд. 78. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «Спайдер-консалтинг». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративного призначення, торговельна
нерухомість, складська нерухомість.
 9. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2, що перебуває на балансі
Державного авіаційного підприємства «Україна». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк», скорочена назва – АТ «Укрексімбанк» (код за ЄРПОУ 00032112). Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів.
 10. Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації» (інв. № 47573) площею 700,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг»
(код за ЄРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 11. Приміщення № 82 площею 48,4 м2 та приміщення № 83 площею
32,0 м2 на 3-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП
«МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг» (код за ЄРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 12. Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) площею 65,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг» (код за ЄРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного,
торговельно-адміністративного призначення.
 13. Актова зала та дотичні до неї приміщення загальною площею 420,8 м2,
а також спортивна зала загальною площею 442,5 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі Університету Державної фіскальної служби України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: Громадської організації «Центр розвитку та дозвілля «Життя прекрасне» (код за ЄРПОУ 40681719). Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: Приміщення,
частини будівель адміністративного, торговельного призначення або аналогічного
функціонального призначення.
 14. Нежитлове вбудоване приміщення № 250 пасажирського термінала
«D» загальною площею 42,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
Представництво «Острієн Ерлайнз АГ» (код за ЄРПОУ 20046671). Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 15. Нерухоме майно площею 26,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ
«УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код за ЄРПОУ 26547581). Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 за № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 11.05.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-29.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 12,8 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Мала Виска, вул. Центральна, 79, що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України
у Маловисківському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. 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 01.03.2018, тис. грн – 0,89693. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Площа земельної ділянки: 12,8 м2. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Кіровоградська обласна організація Українського товариства сліпих (тел. 22-45-26; (066) 183-45-03 Казанцева Ірина Сергіївна).
Подібними об’єктами є приміщення адміністративного призначення. Очікувана ціна
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, – 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху будівлі лабораторії з візування площею 59,3 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський
р-н, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, що перебувають на балансі державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2». Найменування балансоутримувача Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних

засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – 16,69271. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018.
Площа земельної ділянки: 318,78 м2. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградський р-н, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ФОП Кудицька І. А. (тел. (066) 449-51-80). Подібними об’єктами є приміщення,
частини будівель торговельного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, – 2,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 21,6 м2 на першому
поверсі будівлі навчального корпусу № 2 Кропивницького інженерного коледжу
ЦНТУ за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ю. Олефіренка (Фрунзе), 6, що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний
технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ю. Олефіренка (Фрунзе), 6. 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 01.01.2018, тис. грн – 0,03739. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2018. Площа земельної ділянки: 27,31 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Ю. Олефіренка (Фрунзе), 6. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: ФОП Ківа Тетяна Вікторівна (тел. (099) 468-38-22). Подібними
об’єктами є приміщення для розміщення закладів харчування. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, – 2,0 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 169,96 м2 на першому
та другому поверхах будівлі їдальні Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ю. Олефіренка (Фрунзе), 6,
що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Ю. Олефіренка (Фрунзе), 6. 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 01.01.2018, тис. грн – 0,3059. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2018. Площа земельної ділянки: 214,91 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький, вул. Ю. Олефіренка (Фрунзе), 6. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Ківа Тетяна Вікторівна (тел. (099) 468-38-22). Подібними об’єктами є приміщення
для розміщення закладів харчування. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, – 2,0 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 56,1 м2
на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б, що перебувають на балансі
державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України». Найменування балансоутримувача: Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б. 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 01.03.2018, тис. грн – 9,76. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Площа земельної ділянки: 1 575,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: Добровеличківський район, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: Релігійна громада Праведного Петра Багатостраждального
Української Православної церкви Київського Патріархату м. Помічна Добровеличківського району (096) 349-47-48, протиірей Коряк Василь Іванович). Подібними об’єктами є
приміщення, частини приміщень адміністративного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, – 2,0 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 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 до кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
21.05.2018 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 25 травня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (кімн. 401, 403, 404,
407, 408) загальною площею 128,1 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001), що перебувають на балансі
ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта: Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та
електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: Управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України по Луганській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є –
адміністративна; торговельно-адміністративна; торговельна нерухомість; нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 29 травня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
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Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 18,41 м2, у
тому числі 8,41 м2 – приміщення технічного поверху, 10,0 м2 – частина даху десятиповерхової будівлі (інв. № 1), що перебуває на балансі ДП «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу». Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник:
ПрАТ «ВФ Україна». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,9 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 47,6 м2
на першому поверсі триповерхової будівлі Палацу спорту (інв. № 10310001),
що перебуває на балансі ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. ПорайКошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Місцезнаходження об’єкта: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Б. Хмельницького, 100.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Птушко К. Я. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,1 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені
для їх розміщення; для об’єкта № 2 – адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 31 травня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі (фойє) будівлі студентського
комбінату харчування (корпус № 26). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Карпінського, 8. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 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. Карпінського, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрсоцбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 1,5 м2 у вестибулі корпусу № 28 (студентська бібліотека).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 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. Митрополита Андрея, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Кредобанк».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для № 1, № 2 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів).
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. Тел. для довідок: (032) 255-41-71; 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина поверхні цегляної водонапірної вежі площею
53,44 м2 та частина асфальтобетонного покриття площею 10,0 м2 біля основи
вежі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Володимира Великого, 2. Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інтернаціональні телекомунікації».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі НДГ «Давидівський» загальною площею 20,48 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Старе село. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.
Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника кон-
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курсу (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., Пустомитівський
р-н, с. Старе село. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (коридор)
загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Балансоутримувач: ЛНМУ імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Кучерга Галина Іванівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 74 (фойє) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: МРЦ МВС
України «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Туристична компанія «Україна».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 4 загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр
МВС у Львівській області. 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. Данила
Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
221,9 м2: на першому поверсі (приміщення № 62, 63) та в підвалі (приміщення
№1-8, 47-59). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Коперника, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет банківської справи». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Коперника, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «АЙКЮ ХОЛДИНГ».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 28,5 м2 згідно з поверховим планом за № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Університет банківської справи». 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. Січових Стрільців, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львівські традиції».
 8. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
6,0 м2 (частина приміщення на рівні 1 адмінбудівлі стадіону площею 5,0 м2 та
частина споруди рівня 4 адмінбудівлі стадіону площею 1,0 м2) будівлі стадіону.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 199. Балансоутримувач:
ДП «Арена Львів». 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. Стрийська,
199. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих нежитлових приміщень
(№ 37б – 2,0 м2 та № 37в – 1,0 м2) загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі (вестибулі) будівлі студентського комбінату харчування (корпус № 26).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 8. Балансоутримувач:
НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 2 площею
10,4 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Трускавець, пл. Чорновола, 2. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, пл.
Чорновола, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (корпус № 34) площею
290,0 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 – СПД ФО Цудна С. А.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (частина корпусу № 52) площею 1 487,0 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 – ТзОВ «МІСТО ЛЕВА».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 3, 4, 5, 9 – 2 400,00 грн;
для об’єктів № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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, № 8 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення); для
№ 3, № 4, № 5, № 9 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для № 2, № 6, № 7, № 10, № 12 – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 11 – 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 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. Тел. для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

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

5

 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
202,45 м2, а саме: нежитлові приміщення будівлі під літ. «Д-1» елінг № 3 та № 4
площею 140,9 м2, а також роздягалки (літ. «Е-1») площею 61,55 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Берегова,
7. Балансоутримувач: Львівське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Берегова, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Спеціалізована
дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву № 1 з веслування на байдарках і каное та важкої атлетики».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні загальною площею
410,07 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н,
смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Балансоутримувач: Державне підприємство
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська,
176. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Енерго Девелопмент».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 7 загальною
площею 49,7 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Балансоутримувач: Державна фіскальна
служба України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська
обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Трускавецький міський
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механікотехнологічний коледж». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, № 2 та № 3 – 3 000,00
грн; для об’єкта № 4 – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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:
№ 1 та № 2 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість); для № 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо); для № 4 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
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. Тел. для довідок: (032) 255-41-71; 261-62-04.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: приміщення складу № 16
(955360.1.ААБАЛД733). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній; зберігач – ТОВ «Кононівський елеватор». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки:
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею
69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62,
факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість
об’єкта (основні засоби) станом на 30.04.2018: не визначена. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 800,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП
15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 800,00 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
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6

відомості
приватизації

 4. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Розмір
земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 800,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 5. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Дорожник». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Південьзахідшляхбуд» (постановою господарського суду
Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнане банкрутом. Триває
ліквідаційна процедура). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 8 000,00
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною
площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Південьзахідшляхбуд» (постановою господарського
суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнане банкрутом.
Триває ліквідаційна процедура). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Розмір
земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська
обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 7. Найменування об’єкта оцінки: будівля недіючої лазні загальною площею
161,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком:
1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки:
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 800,00
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 8. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої пошти загальною площею
58,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 99. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки:
Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 99. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 800,00
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 9. Найменування об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею
54,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби)
згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце
розташування земельної ділянки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка,
вул. Анісімова, 42. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 800,00 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 10. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої їдальні загальною
площею 588,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Плієва, 1г. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної
ділянки: м. Одеса, вул. Плієва, 1г. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 800,00 гривен
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 11. Найменування об’єкта оцінки: державна частка розміром 50,9999 % у
статутному капіталі Українсько-білоруського спільного підприємства «Одесмазсервіс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Одесмазсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 47. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон
замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком: 10. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
87 580,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у 4 рядку додатка 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 15.05.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 18.05.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина площі з покриттям в тилу причалу № 43
(інв. № 057266, реєстровий № 01125666.1.ЦИХКГЖ922) загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3/2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
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Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Укрелеваторпром»,
тел. 738-63-65. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», тел. 73080-90. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 23, 24, 28, 29, 30, 36,
50, 51, 52, 55, 56, 57 на 1-му та 2-му поверхах будівлі поста ЕЦ Газового парку
загальною площею 211,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
Одеська філія «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Українська залізниця», тел. 727-35-00. Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення четвертого рівня
будівлі морського вокзалу загальною площею 97,28 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Одеська філія «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «Марін Порт Сервіс», тел. (097) 588-71-08. Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку АПК (інв.
№ 060145) загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП Одеська філія «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «АЛЬФА-ФОРВАРД», тел. (067) 654-29-49. Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку АПК (інв.
№ 060145) загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП Одеська філія «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Фостдайк Груп», тел. (067) 238-16-62. Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі Андрусівського молу
(інв. № 057155) загальною площею 1 484,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська (М. Гефта), 3. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) серпень – вересень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Бруклін-Київ», тел.: 729-33-82, 729-38-48. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення адміністративнопобутової будівлі (інв. № 12705, реєстровий №01125672.2.РАЯИЮК1244) загальною площею 13,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПАТ «Іллічівськзовніштранс», тел. (097) 465-45-03. Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00 гривен
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху
інженерного корпусу ІВЦ (будівля управління порту), інв. № 5443, реєстровий
№ 38727770.6.РАЯИЮК1002, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія ДП «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 73150-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк», тел. 730-8090. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративно-побутової
будівлі (інв. № 5293, реєстровий № 38727770.11.ГЯШТОЯ2330) загальною
площею 153,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська
філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Дунай Пром Агро», тел. (050) 244-67-30. Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 11. Назва об’єкта оцінки: складські майданчики причалу № 19, 20 вантажного термінала (інв. № 1197, реєстровий № 01125809.2.ГЯШТОЯ1100)
загальною площею 14 837,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-

ру оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ТРАНС-ЕКСПО», тел. (067) 921-24-06 Олександр. Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00 гривен
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення окремо розташованої
будівлі мийки автотехніки на території вантажного термінала (інв. № 4974, реєстровий № 01125809.2.ГЯШТОЯ1062) загальною площею 7,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 73150-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал Дунай», тел. (04840)
6-17-39. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6 630 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої «Будівлі майстерні котельні» на території енергогосподарства другого вантажного району (інв. № 5971, реєстровий № 01125809.2.ГЯШТОЯ3354) загальною
площею 39,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені,
вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал Дунай», тел. (04840)
6-17-39. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина холу першого поверху будівлі учбового
корпусу № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія» (код за ЄДРПОУ 1127799). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Деpжавний експоpтно-імпоpтний
банк Укpаїни» (АТ «Укрексімбанк») (код за ЄДРПОУ 32112), тел. (050) 248-42-06. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2 кабінетів на 3-му поверсі
будівлі ЦПУ ПРР-2 МТП Южний, інв. № 1209, загальною площею 33,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне,
МТП Южний. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): квітень – травень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Іноземне підприємство «СЖС Україна», Юля Бордюг (050) 316-27-33. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху (134,3 м2)
та нежитлові приміщення 4-го поверху побутової будівлі (176,9 м2) загальною
площею 311,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Митна площа (Платонівський мол,) 1/2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): квітень – травень. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ 20005502), тел.: 729-41-41,
(050) 336-27-35, Глущенко Олена Георгіївна (бухгалтер) elena@olimpex.od.ua, 729-41-36
факс. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху площею
92,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дальницька, 32/34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Калініченко Ігор Григорович (код за ЄДРПОУ 2260518978), тел.: (050) 333-41-67; 721-46-76;
721-69-34. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 8,0 м2 та
частина даху площею 5,0 м2 у будівлі учбового корпусу № 3 загальною площею
13,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846); тел.: Олена Миколаївна, головбух (063)
210-05-43; (093) 142-01-44, 734-12-68 Ніна бухгалтерія, nina.chumachenko@hilltel.com,
(063) 452-02-64 Ганна Афендулова, тел. (093)681-16-04, anna.afendulova@hilltel.com
(048) 734-12-68. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 19. Назва об’єкта оцінки: приміщення у вестибулі адміністративної будівлі
Державної податкової інспекції загальною площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Сидорук Юлія Миколаївна (код за ЄДРПОУ 2861608041); тел. (063)
611-69-99. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6 630,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Міру, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
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7

відомості
приватизації

ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватний нотаріус Оніщенко Роман
Олексійович (код за ЄДРПОУ 3037220651); тел. (093) 949-03-65 Артем Львович. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630,00
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 18.05.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 24.05.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
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12 Нежитлові приміщення – кімн. № 6377, 116-120 та частина коридору № 9
на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі
адміністративно-лабораторного корпусу
№ 2, інв. № 81973, літ. А-4, загальною
площею 363,4 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Астрономічна, 33, на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів
і медичної продукції», 00482329, тел. (057)
720-63-01
13 Будівля в літ. «А» площею 242,4 м2 та
будівля гаража в літ. «Д» площею 66,9 м2,
загальною площею 309,3 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Балаклея, вул. Липова (Свердлова), 27, на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Харківській обл., 40324829, тел. (057) 702-08-34

Пат «Державний ощадний
банк України»,
Харківське
обласне управління

2 400
2 400
2 400

Визначення
Тов «ЛС»
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

2 400

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2 400

2 400

Визначення
Багатопрофільвартості об’єкта на приватна
з метою продо- фірма «Астра»
вження договору
оренди

2 400

Визначення
ФОП
вартості об’єкта Борзенко Г. Л.
оренди з метою передачі в
оренду

2 400

Визначення
ФОП Ріяко І. Т.
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Визначення
ФОП Котовчихін
вартості об’єкта Д. В.
з метою продовження договору
оренди

Визначення
ПрАТ «Київстар»
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

Визначення
ТОВ
вартості об’єкта «Ебісфарма»
оренди з метою передачі в
оренду

Визначення
ФОП
вартості об’єкта Малигон В. М.
оренди з метою передачі в
оренду

обл., Зміївський р-н, с. Бірки, вул. Академічна, 2. Мета проведення незалежної оцінки:
незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва – «Одноквартирний житловий
будинок», що повертається в державну власність. Основні види продукції(послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
(останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 06.03.2018. Очікувана найбільша ціна – 8 500,00 грн. Подібний до об’єкта оцінки:
об’єкти незавершеного будівництва. Термін виконання робіт: 10 днів.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, 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)». 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.
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).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2 400

21.07.18
01.06.18
25.06.18
03.08.18

Визначення
ФОП Литвиненвартості об’єкта ко С. А.
з метою продовження договору
оренди

05.05.18

Визначення
ФОП Буряковвартості об’єкта ський В. М.
з метою продовження договору
оренди

2 400

Товариство
з обмеженою
відповідальністю «САНАТА Т»

ТОВ «Зміївське
районне підприємство
містобудування,
архітектури та
землевпорядкування»

2 400

Приватне мале
підприємство
«Презент»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2 400

Ринкова

Дата оцінки
Вид
вартості
30.04.18

ФОП Габрих
Петро Васильович

Ринкова

3

Платник

Ринкова

2

30.04.18

1

Залишкова
вартість
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина приміщення ремонтно-механічної майстерні (літ. Б,
6 264,00
поз. 1-13) площею 50,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 пер362,40
шого поверху головного навчального корпусу за адресою: вул. М.
Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Частина площадки із асфальтобетонним покриттям площею
2 266,00
180,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

30.04.18

№
з/п

Очікувана
найбільІнформація про ша ціна
Мета проведеннадання
замовника/
ня оцінки
послуг з
платника
оцінки/
грн
Визначення
ФОП Чагал П.
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

5 900

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

1

На дату укладення договору на проведення незалежної оцінки

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів: № 1 – 3 000,00 грн; № 2 –
2 400,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – інженерні споруди
та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного
обладнання та антенно-фідерних пристроїв; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки
№ 2, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

Нежитлові приміщення 1-го поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв.
№ 10300005, літ. за техпаспортом «А-9»)
загальною площею 111,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська, 50б, на балансі Харківського державного університету
харчування та торгівлі, 01566330,
тел.: 337-85-35, 336-89-79
2 Нежитлові приміщення кімн. № 1-48
на другому поверсі двоповерхового
адміністративно-управлінського будинку
(інв. № 10310038), реєстровий номер майна
02362629.1.АААДЕЖ284, загальною площею
14,3 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 25, на балансі Головного
управління статистики у Харківській області,
02362629, тел. (057) 706-26-16, 706-25-88
3 Частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 6
(інв. № 9, літ. А) загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 3, на
балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: 707-46-86, 788-41-16
4 Частина тамбуру на першому поверсі
4-поверхової будівлі учбового корпусу та
бібліотеки, літ. И-4, загальною площею
3,00 м2 за адресою: м. Харків, просп.
П’ятдесятиріччя СРСР, 27, на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096, тел. 739-81-81
5 Нежитлові приміщення кімн. № 1-5,
1-6 на першому поверсі 3-поверхового
адміністративно-побутового корпусу (літ.
Ж-3) площею 85,4 м2 та кімн. № 2-1 на
другому поверсі 2-поверхової будівлі їдальні
(літ. Е-2) площею 7,75 м2, загальною площею 93,15 м2 за адресою: м. Харків, просп.
50-річчя СРСР, 27а, на балансі Харківського
національного університету внутрішніх
справ, 8571096, тел.: 739-81-81, 739-81-81
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-24,
№ 1-25, № 1-26, № 1-27 на першому поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв.
№ 10132000003, літ. за техпаспортом «Г-5»,
загальною площею 90,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, на балансі
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-01
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 25
на 2-му поверсі 11-поверхової будівлі
інженерно-лабораторного корпусу (інв.
№ 82166, літ. А-11) загальною площею
8,2 м2 за адресою: м. Харків, Гімназійна
наб., 2, на балансі Державного проектновишукувального та науково-дослідного
інституту «Укренергомережпроект»,
00114092, тел. 732-52-61
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 59 на
першому поверсі 4-поверхового адміністративної будівлі в комплекті із спортивною
залою, актовою залою та переходом, інв.
№ 022658, літ. «А-4», реєстровий номер
08571096.1.АААДИА919, загальною площею
16,4 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27, на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ,
08571096, тел. 739-81-81
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 26 на
першому поверсі 5-поверхового навчального корпусу, інв. № 103100001, загальною
площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Ювілейний, 65г, на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка, 00493741, тел. (057) 700-39-14
10 Нежитлові приміщення у підвалі
5-поверхової будівлі навчального корпусу
№ 1 (інв. № 41196) загальною площею
132,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 3, на балансі Державного вищого
навчального закладу «Харківський коледж
текстилю та дизайну», 4606538,
тел.: 700-36-23, 700-36-22
11 Нежитлове приміщення – частина покрівлі 3-поверхового учбового корпусу, інв.
№ 100020, загальною площею 25,24 м2
за адресою: Харківська обл., Чугуївський
р-н, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 43, на
балансі Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу, 24671006, тел. (057) 469-34-46
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05.04.18

ТОВ «Медичний
центр «Святителя сповідника
архієпископа
Луки»

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

10.05.18

Приватне
акціонерне
товариство
«Київстар»

 І. Об’єкти оренди.

На дату укладення договору на проведення
незалежної оцінки

Платник

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

29.04.18

30.04.18

2

Ринкова

30.04.18

1

Залишкова
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та найменуванвартість
ня балансоутримувача
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина даху адміністративної будівлі управління площею
–
35,0 м2 для розміщення та обслуговування контейнера на
розвантажувальній рамі, частина дахового парапету для прокладення антенно-фідерних пристроїв площею 21,0 м2 та
частина даху площею 12,0 м2 для розміщення трьох зовнішніх
GSM на трубостійках за адресою: вул. Валова, 11, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Управління Міністерства
внутрішніх справ України в Тернопільській області
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Нежитлові приміщення поз. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7,
32 703,00
3-8, 3-9, 3-10 загальною площею 168,8 м2 та частка площ
спільного користування 54,7 м2, разом 223,5 м2 на 3-му поверсі лабораторного корпусу за адресою: вул. За Рудкою, 35,
м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тернопільського
обласного управління водних ресурсів
Ринкова

№
з/п

Дата
оцінки
Вид вартості

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

На дату укладення до- На дату укладення договору На дату укладення договору на проведення на проведення незалежної говору на проведення
незалежної оцінки
оцінки
незалежної оцінки

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, – 2 200,00 грн. У
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої та виробничо-складської нерухомості;
об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 2, – нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та
торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 3, – нерухоме
майно – площадки, майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок (0352) 25-04-87

 ІІ. Об’єкт повернення в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – «Одноквартирний житловий будинок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська

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

 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): частина приміщення площею 2,0 м2 та частина фасадної стіни площею 1,0 м2 контрольно-пропускного
пункту. Балансоутримувач – Державна установа «Замкова виправна колонія (№ 58)».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
ПАТ КБ «ПриватБанк».
 Назва об’єкта оцінки № 2: група інвентарних об’єктiв у складі: будівля караульного приміщення загальною площею 21,7 м2; будівля складу ВМ № 1 загальною
площею 123,0 м2; будівля складу ВМ № 2 загальною площею 31,9 м2; будівля складу
ВМ № 3 загальною площею 25,2 м2; будівля складу ВМ № 4 загальною площею 25,5 м2
та будинок для КПП загальною площею 16,0 м2. Балансоутримувач – ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 98)». Місцезнаходження
об’єкта: с. Климентовичі, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ТОВ «Агроніка-1».
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
об’єкт № 1 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів); об’єкт № 2 – окремі будівлі або групи будівель, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта № 1 – 2,4 тис. грн; з
оцінки об’єкта № 2 – 10,4 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення буфету загальною площею 54,56 м2
на першому поверсі триповерхового головного учбового корпусу. Балансоутримувач – Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лесі Українки, 95, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Молдован Валентина Адамівна.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення топочної і гаражів загальною площею 93,7 м2. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій
області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Храновського, 12а, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ
«Величава кава».
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 1,0 м2 у фойє на
першому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Хмельницький МВ УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 15,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ТОВ «Біже».
 Назва об’єкта оцінки № 4: підвальні приміщення загальною площею
278,6 м2 у будівлі блоку теоретичних занять. Балансоутримувач – Вище професійне училище № 4 м. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 10,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календар-
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них днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Лачугіна Тетяна Петрівна.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування); № 2,
№ 4 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість); № 3 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Тел. для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,4 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: ФОП Боровенська Марія Мечиславівна. Дата
оцінки: 30.04.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адмінбудівлі площею
203,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби України у Кам’янському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Галі Кудрі, 10, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Аль-Хамада Абдулазіз. Дата оцінки: 30.04.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості державної частки
відповідно до чинного законодавства.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: державна частка розміром 15,03 % у статутному
капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю
«Канівський інкубатор». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СТОВ
«Канівський інкубатор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19000, Черкаська обл.,
м. Канів, вул. 1 Травня, 39. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Дата оцінки: 30.04.2018.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель та споруд. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна,138. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу РВ ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв) – 3 000,00 грн; цілісний майновий комплекс – 5 000,00 грн; комплекс будівель та споруд – 10 000,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 22 травня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 29 травня 2018 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення 3-го поверху загальною площею 21,3 м2 будівлі виробничо-лабораторного корпусу (літ. А). Найменування юридичної особи: Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194а. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.03.2018 – 4 705,81 грн (за останній звітний період). Розмір земельної
ділянки, усього: 0,1951 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 194а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування нежилих будівель. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право
Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: підвальні приміщення загальною площею 225,5 м2 (у т. ч.: (4-1) – 40,7 м2; (4-2) – 7,8 м2; (4-3) – 3,8 м2; (4-4) – 2,3 м2;
(4-5) – 0,6 м2; (4-6) – 41,4 м2; (4-7) – 2,6 м2; (4-8) – 6,5 м2; (4-9) – 10,2 м2;
(4-20) – 18,3 м2; (4-21) – 8,9 м2; (4-22) – 1,9 м2; (4-23) – 2,1 м2; (4-24) – 4,6 м2;
(4-25) – 22,8 м2; (4-26) – 6,6 м2; (4-27) – 0,6 м2; (4-28) – 39,5 м2; частина (І) –
4,3 м2) будівлі учбового корпусу (літ. А). Найменування юридичної особи: Вищий
державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 42. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.03.2018 – 16 657,17 грн (за останній звітний період).
Розмір земельної ділянки, усього: 0,0554 га. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 42. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 03.02. Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
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).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
№ 1 – потенційний орендар – ФОП Койчева Ганна Василівна; об’єкта № 2 – діючий
орендар – ФОП Потокі Едуард Людвігович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 2,0 тис. грн (по
кожному із об’єктів).
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме: 1) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель за функціональним призначенням, які належать до адміністративної, торговельно-адміністративної,
торговельної нерухомості, нерухомості для закладів громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 48,07 м2 першого
поверху двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Ріпкинському районі
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104. Платник робіт з оцінки: ФОП Куліш Ю. А. 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: нежитлове приміщення площею 16,8 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки:
ФОП Дідовець Г. Г. 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.
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
РВ ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській 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 приміщення площею 71,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт
з оцінки: ФОП Бреус Д. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки –1 210,00 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: будівля гаража площею 44,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14.
Платник робіт з оцінки: ФОП Салівон В. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 200,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт
з оцінки: ФОП Трухан С. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1 210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Над номером працювали:

О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018. 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
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 28.02.2018
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди) ПП ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 73,4 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває
на балансі Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 190 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.02.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки

СОД – переможець

1 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
2 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
3 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
4 Частина даху

9,0

м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

ФОП Чебаков О. І.

1,5

м. Київ, вул. Інститутська, 9 (корпус № 1,
будівля літера «А»)
м. Київ, пл. Контрактова, 2а

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

15,0

ФОП Чебаков О. І.

5 Нежитлове приміщення

33,4

ТОВ «Сарос»

3,0

м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
м. Київ, вул. Є. Мірошниченко (С. Перовської), 10
6 Нежитлове приміщення
30,0
м. Київ, вул. Є. Мірошниченко (С. Перовської), 10
7 Нежитлове приміщення
17,7
м. Київ, вул. Генерала
Родимцева, 8
8 Нежитлові приміщення 12 574,8 м. Київ, просп. Бородянський, 3

ФОП Чебаков О. І.

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП Чебаков О. І.

ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«Національна мережа
аукціонних центрів»
9 Нежитлові приміщення
90,3
м. Київ, вул. ПреобТОВ «Українські іннораженська (І. Климен- ваційні консультанти»
ка), 25
10 Частина даху та техніч- 15,0 (у т. м. Київ, просп. Акаде- СПД Чайка С. О.
ного поверху
ч. 4,5 та міка Глушкова, 4е
10,5)
11 Нежитлове приміщення
89,5
м. Київ, Стратегічне
ТОВ «Сарос»
шосе, 35
12 Нежитлове приміщення
197,8 м. Київ, вул. Жмерин- ФОП Чебаков О. І.
ська, 5
13 Частина даху
26,5
м. Київ, вул. Дружків- ФОП Приходько В. І.
ська, 6а
14 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. СечеТОВ «Сарос»
приміщення
нова, 6
15 Частина нежитлового
5,0
м. Київ, вул. Мельни- ФОП Чебаков О. І.
приміщення
кова, 36

Термін Вартість
виконан- виконання, к/д ня, грн
2

3 320

2

3 320

2

3 320

2

4 200

2

3 440

2

3 430

2

4 200

3

15 480

2

3 530

3

3 700

2

3 550

2

4 200

2

3 770

2

3 315

2

3 600

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 06.03.2018
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 191,2 м2. Балансо
утримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість
послуг – 3 800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 134,31 м2. Балансо
утримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 950,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансо
утримувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона.
Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова
Л. О. Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,81 м2. Балансо
утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 390,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 101,27 м2. Балансо
утримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: м. Нікополь, вул. Микитинська,
69. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,1 м2. Балансо
утримувач: Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Бикова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,0 м2. Балансо
утримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул. Центральна, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 410,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.

прийнято рішення про приватизацію

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
 У зв’язку з технічною помилкою в інформації РВ ФДМУ по Закарпатській області про прийняття рішення про приватизацію, опублікованій
в газеті «Відомості приватизації» №35-36 (1159-1160) від 02 травня 2018 року,
абз.2 після слів «Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській
області від 25 квітня 2018 року №00169 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації» назву об’єкта приватизації слід читати: «окремого майна – будівлі магазину-кафе (літ. А–А*) з мансардним поверхом загальною площею приміщень 120,9 м2; адреса об’єкта:
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2а/1, що
перебуває на балансі ДП «Довжанське лісомисливське господарство, шляхом
продажу на аукціоні з умовами».
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