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оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 78 площею 2,0 м2
на третьому поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 4).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 28.02.2018 становить 184 000,00 грн
(без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення термінала самообслуговування.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (зі змінами), – 40 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – лютий 2018 року становить 6 133,33 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: становить 36 799,98 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 2,00 м2, Лот 4».
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї
інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць
оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі.
У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен
прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць
оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових
коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України
мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб'єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області
здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 616, щодня з 9.00 до 18.00 (у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу
та інформації, зазначеній в інформації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або
уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ
ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 2а площею 2,0 м2 на першому поверсі
будівлі за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи».
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення банкомата; початковий розмір орендної плати становить 1 924,58 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – березень 2018 року, виходячи із вартості майна – 56 600,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну

оцінку майна станом на 31.01.2018 (орендна ставка: 40 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 11 547,48
грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070;
рахунок № 37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна загальною площею 2,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за базовий місяць оренди – березень 2018 року порівняно зі стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 2 роки 364
дні; страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів після
підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; оплата платником
коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 68/18 від 06.03.2018. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не
став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем
конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних
документів); у конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про
відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, каб. 4) об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в каб. 4. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконаня оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 у РВ ФДМУ по Львівській
області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Львівській
області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

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

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення
на першому поверсі гуртожитку № 12 загальною площею 107,4 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 43.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2017 становить
1 560 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить 6 730,1 грн без
урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення (пральня); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 40 380,60 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом
надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка
та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ
по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача –
ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва
учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення загальною площею 107,40 м2 за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 43; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки
11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
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за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту
підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю
та договору на постачання електроенергії ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу;
сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем
конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок
не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих
днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; основний вид діяльності – прання та хімічне оброблення білизни (КВЕД 96.01); наявність позитивного
досвіду співпраці з закладами освіти щодо побутового обслуговування; наявність
винагород та визнання від місцевих органів за діяльність в сфері надання пральних
послуг; наявність кваліфікованого персоналу від 3 осіб; наявність відповідного спеціалізованого обладнання для забезпечення пральні самообслуговування; проведення ремонту в приміщені для розміщення пральні самообслуговування; гарантійні
внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок
не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не допущено
до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом
4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім
учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок; документальне підтвердження винагород та визнання
від місцевих органів за діяльність в сфері надання пральних послуг; документальне
підтвердження позитивного досвіду співпраці із закладами освіти щодо побутового
обслуговування; документальне підтвердження кваліфікованого персоналу (не менше 3 осіб); документальне підтвердження наявності відповідного спеціалізованого
обладнання для забезпечення пральні самообслуговування;
відомості про претендента:
для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із
зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 14.10 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна, що відбувся 11.05.2018

За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна – приміщення № 175, 176 та частину приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 47,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», конкурс на право оренди державного майна
визнано таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій, які відповідають
умовам конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсів на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна, що вдбувся 23.04.2018

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується балансі ДП «Адміністрація морських
портів України», а саме: нежитлових приміщень першого поверху адміністративного
корпусу «А» на території транзитно-вантажного термінала (інв. № 060387, реєстровий
№ 38727770.10.АААИГА549) загальною площею 32,8 м2 за адресою: м. Одеса, вул.
Андрієвського, буд. 2, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди
з ТОВ «Аеропорт Київ Карго» (код за ЄДРПОУ 36406879).

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

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Хмельницькій області договору оренди державного майна – гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми ставу Завалійки (реєстровий
номер 25592421.85.ААЕЖАЖ821, інв. № 3-552), а саме: ґрунтова гребля, паводковий водоскид, верховина (водоперепускна споруда), відвідний канал за адресою:
Хмельницька обл., Волочиський р-н, на території Війтовецької селищної об’єднаної
територіальної громади, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», з єдиним претендентом, пропозиції якого відповідають оголошеним умовам
конкурсу, – ТОВ «КРАСИЛІВ РИБА».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ Національного університету оборони України
ім. Івана Черняховського про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049, м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 28.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 30,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Росошанська, 3, військове містечко № 147,
прилеглий до будівлі № 247, рік побудови – 2015.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.01.2018 становить 610 857,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2018
року становить 9 162,86 грн без урахування ПДВ (орендна ставка – 18 %) за умови використання об’єкта оренди під розміщення антен та технічних засобів і антен
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку. У
подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції
згідно із законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Основні умови конкурсу та вимоги до експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж дві місячні
орендні плати, протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у
повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції (щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю
за комунальні послуги та компенсація земельного податку за користування земельною
ділянкою під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 (кімн. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), та комплект документів, передбачених
Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом
ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької
діяльності; декларація про доходи;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в
проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 10) за адресою: м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 28 в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу, із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач). Контактні телефони: (044) 271-07-44,
271-09-73.

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

Назва органу
управління

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
14072300, Державне підприємство «Виробничо-будівельне об’єднання», м. Київ,
просп. Перемоги,10, тел. (044) 481-32-52
37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11, тел. (056) 409-06-06
00493675, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,
м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25, тел. (056) 744-81-32

найменування
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Частину даху

реєстровий номер майна

14072300.1.ВЕМФДИ001 м. Нікополь, просп.
Трубників, 16
–
м. Кривий Ріг, просп.
Гагаріна, 57
–
м. Дніпро, вул. Сергія
Єфремова, 25

4 Міністерство освіти 00193418, Державний навчальний заклад «Дніпровський технолого-економічний
і науки України
коледж», м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33, тел. (056) 760-50-72

Частина даху

–

м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33а

5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України

Частина нежитлового
вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

–

м. Дніпро, вул. Козакова, 8
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57

00193418, Державний навчальний заклад «Дніпровський національний університет
імені О.Гончара», м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
00193418, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33, тел. (056) 760-50-72

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
68,54
180 965,00
2 роки 11 місяців
Інше використання державного майна

місцезнаходження

26,0; 52,8; 9,5

240 018,00

2 роки 11 місяців

48,5

1 294 824,00

2 роки 11 місяців

39,0

503 325,00

2 роки 11 місяців

7,0

58 737,00

1 рік

205,3

2 396 262,00

5 років

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів; офіса;
інше використання
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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

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

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство енергетики та ву- 33621573, ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля», 85487, Донецька обл.,
гільної промисловості України м. Українськ, Богдана Хмельницького, 1, тел. (06237) 7-41-28

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
33426253.18. АААЖАЛ289 Донецька обл., м. Українськ,
2,0
7 800,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
вул. Богдана Хмельницького, 1
реєстровий номер майна

Частина нежитлового вбудованого приміщення 1-го поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридичзагальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
на адреса, контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство 25592421, ДП «Укрриба», 04053, Будинок насосної станції № 1, інв.№ 1747, площею 40,5 м2 та гідротехнічні споруди: контурна дам25592421.59.ААЕЖАЕ827; 25592421.59.ААЕЖАЕ832; 25592421.59. Запорізька обл., Яки–
945 158,00
5 років
Розміщення рибнорибного господарства м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, ба КД-1, інв. № 1755, дренажний канал ДК-1, інв. № 1749, водозабірні споруди, інв. № 1758, скидААЕЖАЕ830; 25592421.59.ААЕЖАЕ828; 25592421.59.ААЕЖАЕ836;
мівський р-н, Давидівго господарства
України
тел. (044) 486-07-91
ний канал, інв. № 1760, меліомережа, інв. № 1761, земляний насип, інв. № 1757, причал на КД-1 25592421.59.ААЕЖАЕ833; 25592421.59.ААЕЖАЕ831; 25592421.59.ААЕ- ська с/р, Промзона № 3
ГК-25 100, інв. № 1752, сітчастий фільтр, інв. № 1751, донний водовипуск, інв. № 1753
ЖАЕ834; 25592421.59.ААЕЖАЕ835; 25592421.59.ААЕЖАЕ829

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

Назва органу
управління

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

1

Міністерство інфраструктури України

2

Міністерство оборони Державне підприємство «Київський військовий деревообробний
України
завод», 08298, Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьов, 17
Державне агентство 14310862, ДСП «Чорнобильська АЕС», 07100, м. Славутич, тел.:
України з управління (04593) 4-31-09, 4-41-65
зоною відчуження
Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київструктури України
ська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
Державна казначей- 38010937, Управління Державної казначейської служби України у
ська служба України Києво-Святошинському районі Київської області, 08132, Київська
обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, тел. (04598) 5-54-07

3
4
5

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

найменування
Приміщення № 75 та приміщення № 79 на 2-му
поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв.
№ 47565)
Приміщення № І, 1, 19 в будівлі їдальні (інв. № 49)

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незагальна
максимально можзалежною оцінкою
мета використання
площа, м2
ливий строк оренди
без ПДВ, грн
Київська обл., м. Борис15,6;
683 558,00;
2 роки 11 місяців Здійснення діяльності в сфері транспортного вантажу
піль, Аеропорт
16,2
709 848,00
місцезнаходження

–

Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьов, 17
Нерухоме майно (споруда № 42, їдальня АБК -2,
–
Київська обл., м. Чорноінв. № 146)
биль, поблизу Чорнобильської АЕС
Приміщення № 175,176 та частини приміщення
–
Київська обл., м. Борис№ 226 на 3- му поверсі пасажирського термінала «D»
піль, Аеропорт
Нежитлові приміщення
38010937.1.АААГБД217 Київська обл., м. Вишневе,
вул. Лесі Українки, 88

67,7

464 190,00

2 роки 11 місяців

1 723,56

3 118 800,00

25 років

47,0

4 399 334,00

2 роки 11 місяців

38,4

216 240,00

2 роки 11 місяців

Розміщення продовольчого магазину без права продажу товарів підакцизної
групи
Розміщення дата-центру
Розміщення торговельних об’єктів з продажу преси, періодичних видань,
продовольчих товарів, непродовольчих товарів
Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Міністерство освіти 02540479, Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище»,
і науки України
93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17, тел. (06452) 4-31-37

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення (каб. 214) на 2-му поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу №1 (інв. № 10310001)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна2
місцезнаходження
майна
площа, м
–
Луганська обл., м. Сєверодо35,7
нецьк, просп. Центральний, 17

вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
лежною оцінкою, грн
строк оренди
68 067,00
2 роки 364 дні
Організація діяльності
станом на 28.02.2018
громадської організації

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

інформація РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про внесення змін до оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 28 (1152) від 04.04.2018 на стор. 3,
адресу об’єкта оренди з/п № 8 слід читити: «м. Одеса, Митна площа, 1/2».

21 травня 2018 року

№ 41 (1165)

3

відомості
приватизації

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

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

Назва органу управління

найменування

1 Міністерство економічного 04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимі- Нежитлові вбудовані приміщення № 158, 159,
розвитку і торгівлі України рювальних систем», 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00 160 на другому поверсі 2-4-поверхової будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна
вартість майна за неза- максимально можмета використання
майна
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
Інформація відсутня м. Львів,
97,8
1 444 057,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
вул. Винниченстаном на 28.02.2018
для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 м2
ка, 30

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

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

Назва органу управління

1 Державне агентство лісових
ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00992852, ДП «Клеванський лісгосп», 35312, Рівненська обл.,
Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Лісова, 6

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення громадського
будинку магазину з житловою мансардою

00992852.12.ЦОНКУМ096

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Рівненська обл., Рівненський р-н,
61,5
136 350,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
смт Клевань, вул. Лісова, 1
товарів, крім товарів підакцизної групи
місцезнаходження

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

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

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство аграр- 37199618, Державне підприємство
ної політики та про- спиртової та лікеро-горілчаної
довольства України промисловості «Укрспирт», 07400,
вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл., тел. (044) 284-04-90
2 Державне агентство 25592421, Державне підприємство
рибного господар- «Укрриба», 04050, вул. Тургества України
нєвська, 82а, м. Київ, тел. (044)
486-07-91

найменування

реєстровий номер майна

Будівля свинарника

37199618.20.РБГЮК0367

Гідротехнічні споруди Ставу Польова гребля 2 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 3 (у т. ч.
роздільна дамба); гідротехнічні споруди Ставу 4 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 5 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 6 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Ставу 7 (у т. ч. роздільна дамба); гідротехнічні споруди Ставу 9 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 11 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 12 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 13 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 14 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст.
1 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 2 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск);
гідротехнічні споруди Зим. ст. 4 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 5 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 6 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 7 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 8 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 9 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 10 (у т.
ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 11 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 12 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 13 (у т. ч. роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 14 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Зим. ст. 15 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 16 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 17 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 18 (у т.
ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 19 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 20 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 21 (у т. ч. роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск)

25592421.79.ААЕЖАЖ600; 25592421.79.ААЕЖАЖ607; 25592421.79.ААЕЖАЖ608; 25592421.79.
ААЕЖАЖ609; 25592421.79.ААЕЖАЖ610;
25592421.79.ААЕЖАЖ611; 25592421.79.ААЕЖАЖ612; 25592421.79.ААЕЖАЖ603; 25592421.79.
ААЕЖАЖ604; 25592421.79.ААЕЖАЖ605;
25592421.79.ААЕЖАЖ606; 25592421.79.ААЕЖАЖ574; 25592421.79.ААЕЖАЖ585; 25592421.79.
ААЕЖАЖ588; 25592421.79.ААЕЖАЖ589;
25592421.79.ААЕЖАЖ590; 25592421.79.ААЕЖАЖ591; 25592421.79.ААЕЖАЖ592; 25592421.79.
ААЕЖАЖ593; 25592421.79.ААЕЖАЖ575;
25592421.79.ААЕЖАЖ576; 25592421.79.ААЕЖАЖ577; 25592421.79.ААЕЖАЖ578; 25592421.79.
ААЕЖАЖ579; 25592421.79.ААЕЖАЖ580;
25592421.79.ААЕЖАЖ581; 25592421.79.ААЕЖАЖ582; 25592421.79.ААЕЖАЖ583; 25592421.79.
ААЕЖАЖ584; 25592421.79.ААЕЖАЖ586;
25592421.79.ААЕЖАЖ587

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн

491,1

141 550,00

с. Кобиловолоки,
Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл.

максимально
мета викорисможливий строк
тання
оренди
Вирощування
свиней
2 роки
11 місяців

Тернопільська обл.,
Кременецький р-н,
в межах земель
Почаївської ОТГ, за
межами с. Комарин, урочище «Польова гребля»

Ведення
рибного господарства

–

340 479,00

2 роки
11 місяців

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

інформація РВ ФДМУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ щодо скасування оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заяви
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 25.04.2018 № 34 (1158) на стор. 3, щодо об’єкта
з/п № 4, а саме: частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу, інв. № 425, літ. Н-2, загальною площею 26,7 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, що перебуває на балансі ДУ «Хролівський виправний центр (№ 140) з метою:
розміщення телекомунікаційного обладнання базової станції мобільного зв’язку та антенно-фідерних пристроїв строком на 2 роки 11 місяців, вважати скасованим.

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

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

найменування

реєстровий номер майна

26261092, Територіальне управління Державної судової адміністрації України у
Черкаській області, вул. Гоголя,316, м. Черкаси, тел. (0472) 37-33-41
40479560, Північний офіс держаудитслужби, вул. Січових стрільців, 18,
м. Київ, тел. 272-60-18
02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, тел. (0472) 33-72-27

Частина нежитлового приміщення на
1-му поверсі
Частина приміщення 1-го поверху (кімн.
№ 15), підвал (№ 9) будівлі
Частина приміщення вестибуля (справа
від ліфтів) навчального корпусу № 1

26261092.1.ШОСФЕЕ016

Назва органу управління

1 Державна судова адміністрація України
2 Державна аудиторська
служба України
3 Міністерство освіти і науки
України

40479560.4.ОРОУПК046
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
вул. Шевченка, 6, м. Канів,
20,0
98 500,00
Черкаська обл.
вул. В. Чорновола, 157,
29,1
81 370,00
м. Черкаси
бульв. Шевченка, 81,
3,0
15 700,00
м. Черкаси
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта або інші види
діяльності в офісних приміщеннях
2 роки 364 дні
Розміщення видів діяльності, що можливо розмістити в офісних приміщеннях
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02125674, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
Частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі Інсти- 02125674.1. ПШЦСДЦ072 м. Чернігів, просп.
7,4
37 223,88
2 роки 364 дні
і науки України
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, тел. (04622) 3-36-10
туту історії, етнології та правознавства імені О. М. ЛазаревМиру, 13
ського навчального корпусу № 5
2 Державна казначей- 37984681, Прилуцьке управління Державної казначейської служби України Чернігівської Нежитлове приміщення 1-го поверху двоповерхової адмін37984681.1.ПГЮБГС104 Чернігівська обл., м. При12,0
42 247,06
2 роки 364 дні
ська служба України області, 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6, тел. (04637) 7-11-66 будівлі
луки, вул. Вокзальна, 6

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення ксерокопіювання техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів та продажу канцелярських товарів
Надання інформаційно-консультаційних послуг
з питань інформатизації

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно – павільйон № 28 загальною площею 598,3 м2 за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на балансі національного комплексу «Експоцентр України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Академіка Глушкова,
1, м. Київ. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 7 приміщень. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно – будівля № 152 загальною площею 68,5 м2 за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на балансі національного комплексу «Експоцентр України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Академіка Глушкова,
1, м. Київ. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 7 приміщень. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ТОВ «ГЛАССХАУС».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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,

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

 1. Назва об’єкта: будівля котельної площею 245,3 м2 (корисна площа –
229,5 м2, площа загального використання – 15,8 м2). Балансоутримувач: ДЗ
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, буд. 67. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Компанія МАСТЕ-

№ 41 (1165)

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36

 Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень корпусу № 1
загальною площею 350,8 м2 в будівлі за адресою: вул. Московська, 8, м. Київ,
що обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал», з метою
укладення договору оренди. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: вул. Московська, 8, м. Київ. Мета проведення незалежної
оцінки: укладення договору оренди. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 6 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом (частини нежитлових приміщень корпусу
№ 1 загальною площею 350,8 м2) станом на 30.04.2018, тис. грн: 25,321. Наявність

об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ТОВ «ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 30 травня 2018 року.
На конверті потрібно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 05 червня 2018 року о 14.00.

РОК». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окрема будівля.
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Криворізьке МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ
«ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,2 м2
(корисна площа – 17,5 м2, площа загального користування – 9,2 м2, ґанок
площею 8,5 м2). Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса:
м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта

оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Корольов О. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 42,67 м2
(корисна площа – 37,1 м2 та площа загального користування – 5,57 м2). Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської
ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.

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, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: щодо об’єкта оцінки № 1: окремі будівлі площею 600,0 м2 – 1 000,0 м2; щодо об’єкта оцінки № 2: окремі будівлі площею
50,0 м2 – 100,0 м2.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1 – 6 500,00 грн.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 2 – 5 500,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 30 травня 2018 року.
На конверті потрібно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 05 червня 2018 року о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

21 травня 2018 року

4

відомості
приватизації

 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 43,03 м2.

Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Міський комунальний заклад культури «Дніпровська
дитяча музична школа № 7 ім. Леоніда Когана». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,62 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Яценко Т. О. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 135,96 м2
(у т. ч. 12,36 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – Громадська організація «Ангели Надії». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: будівля складів площею 270,0 м2, будівля сараю площею 18,0 м2, будівля монтерського посту площею 56,0 м2 та частина дороги
площею 267,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного
господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Благовіщенка.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Імперіал».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,0 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик, замощення або дорога та окремі будівлі.
 9. Назва об’єкта: частина даху площею 31,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська філія Державного підприємства «УкрНДІІНТВ». Адреса: м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ
«Київстар». Дата оцінки – 12.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 10. Назва об’єкта: частина даху площею 46,0 м2. Балансоутримувач: Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: частини даху.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 30 травня 2018 р.
Конкурс відбудеться 05.06.2018 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 18,1 м2 на першому поверсі адмінкорпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20. Балансоутримувач: Житомирська філія державного підприємства
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» (м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Пеньківська Т. 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.
 Об’єкт оцінки № 2: група інвентарних об’єктів (комплекс будівель і споруд) у складі: лабораторний корпус (літ. А) площею 2 974,3 м2; віварій (літ. Б) площею
2 391,1 м2; утилізаційний блок (літ. В) площею 678,1 м2; кормоцех (літ. И) площею
651,6 м2; дизблок для транспортних засобів (літ. Д) площею 133,3 м2; автовагова
(літ. Ж) площею 77,3 м2; прохідна (літ. Е) площею 59,8 м2; розплідник (літ. К) площею
497,0 м2; склад дезінфікуючих засобів (літ. Р) площею 72,2 м2; гараж на 5 атомашин
(літ. З) площею 315,3 м2; котельня (літ. М) площею 502,8 м2; насосна станція з артскважиною (літ. Л) площею 24,7 м2; установка для мазутопостачання (літ. Н) площею
66,2 м2; насосна автоматична установка (літ. О) площею 34,6 м2; автоматична установка перечистки стічних вод (літ. П) площею 94,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15. Балансоутримувач: ДП «Спецагро» (м. Київ,
вул. Хрещатик, 24). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ТОВ «Технополіс». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 10 000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі та споруди, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням – виробнича,
виробничо-складська 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, 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).

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: частина вбудованого приміщення (поз. 9´) площею
16,0 м2 першого поверху адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2. Балансоутримувач: філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного
підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних транспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс» (тел. (0312) 66-00-02). 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:
Спільне українсько-чеське підприємство ТОВ «PST Україна». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
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.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (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 01 червня 2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 07 червня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 57 за № 571
загальною площею 12,0 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики 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, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Благодійна організація «Центр освітніх ініціатив».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 36, 36а загальною площею 35,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Благодійний Фонд «Українська Галицька Фундація».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 38, 39, 40) загальною
площею 124,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська
академія друкарства. 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. Під
Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Дрило Дарія Романівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
860,0 м 2, а саме: частина нежитлового приміщення загальною площею
747,0 м2 та частина нежитлового приміщення загальною площею 113,0 м2 на
третьому поверсі будівлі під літерою «Б-3». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Флемінго Дьюті ФРІ Україна».
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 – № 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:
для об’єктів № 1 – № 4 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71;
261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації
державної власності – державної частки в Наукововиробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс»
у формі товариства з обмеженою відповідальністю,
що становить 24,0517 % від статутного капіталу товариства

 Назва об’єкта оцінки: державна частка в Науково-виробничо-комерційному
малому підприємстві «Боррікс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ), що становить 24,0517 %
від статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (код за ЄДРПОУ 19325532), контактний телефон керівника (099)181-97-28. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Губицький, 1,
м. Борислав, Львівська обл., 82300. Мета проведення оцінки: приватизація державної
частки в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу за грошові кошти. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-66-02 (відділ реформування власності, продажу пакетів
акцій (часток) та корпоративних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ: 25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; 56.29 Постачання інших готових страв; 72.19
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних
наук. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.03.2018, од.: основні засоби – немає; незавершене

будівництво – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає; нематеріальні активи – немає. Виробничо-господарську діяльність НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ за
наявності замовлень проводить на орендованому майні. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу), тис. грн – 0,0116. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.03.2018, тис. грн: основних засобів – немає; незавершеного будівництва – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає; нематеріальних
активів – немає. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної
ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки, %: – . Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Платник робіт з оцінки РВ ФДМУ
по Львівській області (79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3). Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
У зв’язку з відсутністю необоротних активів об’єкта оцінки, а також неможливістю класифікувати його за групами об’єктів, вказаних у листі ФДМУ від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307
та доповнення до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі
2018 року), конкурсною комісією під час обрання переможця буде розглядатися
рекомендована максимальна ціна надання послуг – 5,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром,
що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.
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 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка
прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про
подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до
Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-66-02.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: майданчик на території внутрішньооб’єктних доріг та площадок загальною площею 23,04 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Южний, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 «Матеріали,
сертифікація, інспекція» (код за ЄДРПОУ 41371419); тел. (093) 808-74-94.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі (інв. № 10310003) загальною площею 61,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Горбацевич Валерій Юрійович (код за
ЄДРПОУ 2865014854); тел. (097) 401-07-10.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхової будівлі навчального
корпусу (інв. № 01317) загальною площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 «Інтертелеком» (код за ЄДРПОУ 30109015); тел. 743-11-11.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху
будівлі поліклініки № 1 (блок «Б») загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Шлапак Олексій Михайлович (код за ЄДРПОУ 32352012310); тел. (068) 258-11-86.
 5. Назва об’єкта оцінки: причальна споруда загальною площею 275,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, в межах земель Ізмаїльської м/р, м. Ізмаїл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 «УКРДОБРОПРОФ» (код за ЄДРПОУ 33696539);
тел. (066) 261-10-68.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове напівпідвальне приміщення 4-поверхової
будівлі інституту загальною площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП Регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Обмок Юрій Олегович (код за ЄДРПОУ
3478506916); тел. (093) 630-29-79.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі ЦПУ загальною площею 40,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южний, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 «Матеріали,
сертифікація, інспекція» (код за ЄДРПОУ 41371419); тел. (093) 808-74-94.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку
«Приморськ» (інв. № 19) загальною площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія Одеського управління Військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, с. Курортне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 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. 734-12-68.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі
загальною площею 394,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди. Місцезнаходження

об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Переброди, с. Хілін та Рівненська обл., Рокитнівський р-н, в межах Старосільської сільської ради. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Жовклий Володимир Миколайович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 19 000,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: гідротехнічні споруди.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі (кімн. № 12) площею 14,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Барабаш Раїса Анатоліївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишкова вартість
Платник
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення загальною
площею 7,3 м2 у вестибулі першого поверху
ФОП Завидоголовного навчального корпусу за адресою:
вський Сергій
Ринкова
440,92
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуБогданович
ває на балансі Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Частина приміщення складу під літ. В, поз. 1-1,
1-2 загальною площею 65,2 м2 за адресою:
ТОВ «Добробут
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що переРинкова
12 799,00
Євро Плюс»
буває на балансі Тернопільського обласного
управління водних ресурсів
3 Частина приміщення ремонтно-механічної
майстерні літ. Б, поз. 1-1, площею 18,0 м2 за
ТОВ «Гаї Розадресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
Ринкова
2 255,00 тоцькі Будівельні
що перебуває на балансі Тернопільського обМатеріали»
ласного управління водних ресурсів
Дата
оцінки

Вид вартості

31.05.18

31.05.18

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

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, 2, 3 – 1 800,00 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 адміністративної, торговельно-адміністративної та тор-

говельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 2, –нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської
або складської 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.
Конкурси відбудуться 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. Тел. 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 за адресою. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктА
Дата
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та наВид
оцінз/п
йменування балансоутримувача
вартості
ки

Залишкова
вартість
об’єкта,
грн

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-7,
площею 52,5 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів

31.05.18

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.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна щодо
об’єктів № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 вище 6,63
тис. грн та щодо об’єкта № 5 вище 69,0 тис. грн комісією з конкурсного відбору не
розглядатимуться.
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 07.06.2018.
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 13.06.2018 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.

31.05.18

Білгород-Дністровський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, буд. 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Баранов Михайло Михайлович (код за ЄДРПОУ 2847306617);
тел. (067) 485-01-30 (Наталія).
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 109 у будинку АПК
загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«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. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 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 «Логан Логістік» (код за ЄДРПОУ
38477653); тел. (093) 823-37-32, (067) 559-92-70, (098) 717-74-19.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку
«Приморськ» (інв. № 19) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія Одеського управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, с. Курортне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 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 «БЄЛНЕТ» (код за ЄДРПОУ
344231759); тел. 705-45-57.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 5 у будівлі майстерні
(літ. «М») загальною площею 143,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 «Алекс Полімербуд» (код за ЄДРПОУ 37873461); тел. (096)
526-14-87, Світлана Іванівна.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення окремо виділеної частини
споруди № 121 (приміщення на плані № 21, 22, 23) загальною площею 43,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Віканова
Світлана Михайлівна (код за ЄДРПОУ 20033256143); тел. (067) 745-54-01.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі загальною площею 17,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Семінарська, 7. 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: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Беньковська
Людмила Пилипівна (код за ЄДРПОУ 1455405549); тел. (067) 561-12-33.
 15. Назва об’єкта оцінки: 5-поверхова адмінбудівля (крім прим. № 27, 28,
33, 34 (площею 64,7 м2) та одноповерхова будівля майстерень літ. «Б» (крім
прим. № 4 площею 37,2 м2) загальною площею 2 074,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південно-українське державне виробниче підприємство
по інженерним розвідуванням для будівництва «Укрпівденбудрозвідування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. От. Головатого, 40/42. 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: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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» (код за ЄДРПОУ 14367709); тел. 786-96-00.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової будівлі загальною площею 6,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Регіональний сервісний центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1. 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: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 акціонерний
банк «Південний» (код за ЄДРПОУ 20953647); тел. 757-92-32.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина гальванічної дільниці (інв. № 10301001)
площею 108,2 м2 у Головному виробничому корпусі ДП «УкрНДІМФ» загальною
площею 108,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. 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: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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: Приватне підприємство «Центр екологічної безпеки» (код за ЄДРПОУ
37549098); тел. 705-48-95.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина площі холу учбового корпусу № 7 (інв.
№ 10310024) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. 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: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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: Приватне підприємство «Чайкофф» (код за ЄДРПОУ 37947793); тел. (063) 395-44-34 Денис.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове технічне приміщення першого поверху (8,0 м2) та частина даху адміністративної будівлі (2,0 м2), інв. № 10310013,
загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Буніна, 41. 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: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел. (067) 483-90-59.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі КПП екіпажу
(інв. № 10310057) загальною площею 28,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10. 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: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Акціонерний
банк «Південний» (код за ЄДРПОУ 20953647); тел. 757-92-32.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої території під замощенням,
що прилягає до навчального корпусу № 2 ОНМА, загальною площею 34,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. 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: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (код за ЄДРПОУ 25421352); тел. 723-49-50.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в вестибулі учбоволабораторного корпусу № 2 ОДАБА загальною площею 24,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська держана академія будівнитцва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. 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: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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 Ільченко І. Г. (код за ЄДРПОУ 2273102641); тел. 718-53-85.

ТОВ «Гаї Розтоцькі

Ринкова 11 502,00 Будівельні Мате-

ріали»

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’єкта, – 1 800,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської або складської 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. Тел. для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти приватизації

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – їдальня. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 62042, Харківська обл., Краснокутський р-н,
с-ще Ковалівське, вул. Віри Скотар, 10а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):
нежитлова будівля їдальні літ. «Б-1» загальною площею 223,3 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Вартість надання послуг: 6 000,00 грн. Подібні
об’єкти: приміщення їдальні.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно –
приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитлової будівлі літ. «Б-1».
Балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, вул. П. Свинаренка, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об‘єкт): приміщення
підвалу загальною площею 182,4 м2 в нежитловій одноповерховій цегляній будівлі.
Рік побудови – 1990. Мають окремий вхід. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційноправова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: 31.05.2018.
Вартість надання послуг: 6 000,00 грн. Подібні об’єкти: приміщення підвалу.
 3. Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс Харківського
хлібозаводу № 1 – колишній структурний підрозділ Харківського державного
підприємства робітничого постачання Південної залізниці. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 61009, м. Харків, вул. Штерівська, 6. Балансоутримувач: ТОВ «Основа – 1» (колишній орендар). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): майно єдиного майнового
комплексу Харківського хлібозаводу №1 – колишній структурний підрозділ Харківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці, що було
передано в оренду (договір оренди розірваний за рішенням суду, акт прийманняпередавання орендованого майна не підписаний): будівлі: нежитлова будівля – прохідна (літ. А-1) загальною площею 10,6 м2, рік побудови – 1943, нежитлова будівля –
адміністративно-виробничий корпус (літ. Б-2) загальною площею 958,8 м2, рік побудови –1930, нежитлова будівля – склади (літ. В-1) загальною площею 262,5 м2, рік
побудови – 1930, нежитлова будівля – котельня (літ. Г-1) загальною площею 32,1 м2,
рік побудови – 1930, нежитлова будівля – магазин (літ. Е-1) загальною площею 85,5 м2,
рік побудови – 1930, нежитлова будівля – майстерня (господарський склад) загальною
площею 52,9 м2 – зруйнований, споруди: навіс металевий, огорожа металева (20 пог.
м), ворота металеві, огорожа з\бетонна (32 пог. м),обладнання – 26 од.; транспорт:
автомобілі (ГАЗ-5312 та ГАЗ-5201) – 2 од. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: станом на 30.09.2012 вартість за незалежною оцінкою – 870,35999 тис. грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,2540 га. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): 61009, м. Харків, вул. Штерівська, 6. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для експлуатації та
обслуговування нежитлових будівель. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 31.05.2018. Вартість
надання послуг: 38 000,00 грн. Подібні об’єкти: єдині майнові комплекси.
 4. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона балка, вул. Молодіжна, 35. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
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будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво – одноквартирний житловий будинок з
підвалом загальною площею 204,5 м2. Відсоток готовності – 45. Рік початку будівництва – 1992 (проектна потужність 96,0 м2). Дата консервації – 1995 рік. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Вартість надання послуг: 5 000,00 грн. Подібні
об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 5. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок. Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Барвінківський р-н,
с. Червона балка, вул. Молодіжна, 33. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об‘єкт): незавершене будівництво – одноквартирний житловий будинок з підвалом загальною
площею 203,5 м2. Відсоток готовності – 45. Рік початку будівництва – 1992 (проектна
потужність 96, м2). Дата консервації – 1995 рік. Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Вартість надання послуг: 5 000,00 грн. Подібні об’єкти: об’єкти
незавершеного будівництва.
 6. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок. Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Барвінківський р-н,
с. Червона балка, вул. Молодіжна, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво – одноквартирний житловий будинок з підвалом загальною
площею 204,4 м2. Відсоток готовності – 45. Рік початку будівництва – 1992 (проектна
потужність 96,0 м2). Дата консервації – 1995 рік. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Вартість надання послуг: 5 000,00 грн. Подібні об’єкти: об’єкти
незавершеного будівництва.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл.,
Коломацький р-н, с. Новоіванівське, вул. Степова, 13а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): нежитлова будівля магазину загальною площею 55,3 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Вартість надання послуг: 3 500,00 грн. Подібні
об’єкти: нежитлові будівлі.
 8. Найменування об’єкта оцінки: їдальня з майном. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Харківський
р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлова одноповерхова
цегляна будівля їдальні літ. «А-1» загальною площею 144,9 м2, рік побудови – 1920.
Майно їдальні (19 од.): водонагрівач – 1 од., піч – 1 од., роздаточна лінія з 3 приладів – 1 од., мийка – 3 од., стіл – 7 од., камера холодильна – 2 од., щит електричний – 1
од., щит пожежний – 1 од., шафа для посуду – 1 од., стелаж металевий – 1 од. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: – . Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Вартість надання послуг: 6 800,00
грн. Подібні об’єкти: нежитлові будівлі та обладнання.
 9. Найменування об’єкта оцінки: їдальня. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 72. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об‘єкт): одноповерхова нежитлова
будівля їдальні 1984 року побудови. Об’єкт не використовується. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Вартість надання послуг: 5 000,00 грн. Подібні
об’єкти: нежитлові будівлі.
 10. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – пилорама. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства: Харківська
обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Титкова, 40. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): пилорама. Будівництво об’єкта
розпочате у 1993 році, припинене у 1998 році. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість надання послуг: 5 000 грн. Подібні об’єкти:
об’єкти незавершеного будівництва.
 11. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
громадсько-побутовий корпус. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження
підприємства: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного
будівництва, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене
будівництво – громадсько-побутовий корпус. Об’єкт являю собою каркасно-панельну
споруду. Кількість поверхів різна: триповерхова та двоповерхова, частини з’єднані між
собою одноповерховою частиною. Рік початку будівництва – 1988, рік припинення будівництва – 1991. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: – Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість надання
послуг: 5 000,00 грн. Подібні об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 12. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – недобудований житловий будинок № 11. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства: Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Пришиб, вул. 40 років
Перемоги, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості
про об’єкт): незавершене будівництво – 32-квартирний будинок з добудовою 5-го
поверху, проект перероблено на 40-квартирний будинок, розташований на ділянці
розміром орієнтовно на 0,48 га. Будівництво було розпочате в 1994 році та припинене
в 1996 році. Огорожа будівельного майданчика відсутня. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість надання послуг: 7 000,00 грн. Подібні об’єкти:
об’єкти незавершеного будівництва.
 13. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
житловий будинок. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва,
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво –
житловий будинок літ. А-1 загальною площею 74,0 м2 з мансардним поверхом та прибудованою верандою, розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,12
га. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість надання послуг:
5 000,00 грн. Подібні об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
14. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – медсанчастина. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства: м. Харків,
Київський р-н, вул. Рудика, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
(відомості про об’єкт): незавершене будівництво – медсанчастина літ «Н», кількість
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поверхів – 8, загальна площею – 2 752,8, площа забудови – 362,9 м2, готовність – 37 %.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість надання послуг:
7 000,00 грн. Подібні об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», напрям 2.1. «Оцінка
цілісних майнових комплексів» для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 або 10 (для ЄМК) років (для оцінки
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель; частина стіни – стіни, частини стін; ділянка покрівлі – покрівля, цілісні майнові
комплекси, об’єкти незавершеного будівництва.
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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за
адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 І. Об’єкти оренди.

№
з/п

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

Частина нежитлового приміщення на
другому поверсі 5-поверхової частини
радіотехнічного корпусу (інв. № 1-33)
загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
2066769, тел.: 315-10-56, 707-40-09
2 Частина вестибуля першого поверху двоповерхової частини 5-поверхового радіотехнічного корпусу (інв. № І-33) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на
балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2066769,
тел.: 315-10-56, 707-40-09
3 Частина нежитлового приміщення вестибуля першого поверху 3-поверхового інженерного корпусу (інв. № І-31) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на
балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2066769,
тел.: 315-10-56, 707-40-09
4 Частина нежитлового приміщення вестибуля першого поверху 4-поверхового
головного корпусу (інв. № І-30) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на
балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2066769,
тел.: 315-10-56, 707-40-09
5 Частина нежитлового приміщення вестибуля першого поверху двоповерхової частини 4-поверхового учбоволабораторного корпусу загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 17, що перебуває на
балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2066769,
тел.: 315-10-56, 707-40-09
6 Частина нежитлового приміщення першого поверху 3-поверхового моторного
корпусу загальною площею 1,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що
перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
2066769, тел.: 315-10-56, 707-40-09
7 Частина нежитлового приміщення у коридорі другого поверху 4-поверхової будівлі
учбового головного корпусу (інв. № І-30)
загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває
на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2066769,
тел.: 315-10-56, 707-40-09
8 Частина нежитлового приміщення у
вестибулі першого поверху 5-поверхової
будівлі учбового імпульсного корпусу
(інв. № І-47) загальною площею 1,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що
перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
2066769, тел.: 315-10-56, 707-40-09
9 Частина нежитлового приміщення у вестибулі першого поверху 4-поверхової будівлі учбового корпусу К-2 (інв. № І-34)
загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
2066769, тел.: 315-10-56, 707-40-09
10 Нежитлові приміщення на другому поверсі 3-поверхової будівлі
адміністративно-медичного корпусу
Науково-дослідного інституту гігієни
праці та професійних захворювань ХНМУ
(інв. № 10310001) загальною площею
54,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебувають на балансі
Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. 707-73-80
11 Частина нежитлового приміщення – кімнати № 23 на 2-му поверсі 2 під’їзду
двоповерхової будівлі загальною площею
29,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон
Мироносиць, 13, що перебуває на балансі Головного управління Національної
поліції в Харківської області, 40108599,
тел.: 700-29-16, 700-29-32

Очікувана
Інформація найбільша
про плат- ціна надання
ника
послуг з
оцінки/грн
Визначення
ТОВ «Кон2 200
вартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

Мета проведення
Дата оцінки
оцінки

1

07.05.18

07.05.18

07.05.18

07.05.18

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

Визначення
ТОВ «Конвартості об’єкта структорське
з метою передачі бюро АВІА»
оренди

2 200

07.05.18

07.05.18

14.05.18

14.05.18

07.05.18

Продовження таблиці

№
з/п

13 Частина фасаду та асфальтового покриття – 1,5 м2 та частина холу – 1,5 м2
на першому поверсі 4-поверхової будівлі
учбового корпусу (103010010, літ. А-4)
загальною площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Червонопрапорна, 11,
що перебувають на балансі Харківської
державної академії дизайну і мистецтв,
02071145, тел. 706-15-60
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (згідно
з техпаспортом) на 11-му поверсі 12поверхової будівлі виробничого корпусу,
інв. № 4, літ. А-12, загальною площею
232,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, кімн. 1, що перебувають на
балансі ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ»,
02497980, тел. (057) 701-14-26
15 Нежитлові приміщення – кімн. № 310,
311, 312, 314, 315, 316 та частина
коридору на 3-му поверсі 7-поверхової
адміністративно-управлінської будівлі,
інв. № 10310001, літ. за техпаспортом «А-7», загальною площею 260,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 28, що перебувають на балансі Головного управління статистики у
Харківській області, 02362629, тел. (057)
706-26-16
16 Нежитлові приміщення кімн. № 80, 83,
85, 86, 94 на першому поверсі триповерхового адміністративного будинку,
пам’ятка архітектури (інв. № 73516,
літ. А-3) загальною площею 67,91 м2 за
адресою: м. Харків, майдан Руднєва, 36,
що перебувають на балансі Апеляційного
суду Харківської області, 02894131,
тел. 751-88-71
17 Підвальні приміщення головного корпусу
загальною площею 399,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 44,
що перебувають на балансі Харківського
національного технічного університету
сільського господарства імені Петра
Василенка, код 493741, тел. (057)
700-38-88
18 Нежитлові приміщення кімн. № 17 –
12,3 м2 та № 20 – 2,1 м2 на 4-му поверсі
7-поверхового навчально-лабораторного
корпусу МЕТ (літ. «Е-7») загальною
площею 14,4 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Революції, 12, що перебувають на
балансі Харківського національного університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 02071151

Очікувана
Інформація найбільша
Мета проведення
про плат- ціна надання
оцінки
ника
послуг з
оцінки/грн
Визначення
ПрАТ «ВФ
2 200
вартості об’єкта Україна»
з метою передачі
оренди

Визначення
ФОП Литвивартості об’єкта ненко С. А.
з метою передачі
оренди

2 200

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ТОВ «Інвесвартості об’єкта тиційна груз метою передачі па України»
оренди

2 700

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ФОП Ковартості об’єкта клонська
з метою передачі О. В.
оренди

2 700

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі
оренди

Адвокатське
об’єднання
«Харківська
обласна
колегія адвокатів»

2 200

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі
оренди

Комунальне
підприємство «Міська
друкарня»

2 700

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі
оренди

ГО «Асоціація випускників,
студентів і
друзів Харківського національного
університету
міського
господарства і
м. О. М.
Бекетова»

2 200

15.04.18

24.03.18

11.06.18

01.06.18

 II. Об’єкт, який повертається в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна ділянка державної
власності за адресою: Харківська обл., смт. Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом
з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на
ній розташований. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Золочів,
вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27. Мета проведення незалежної оцінки:
незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону – земельної ділянки державної власності
за адресою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська),
27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на ній розташований. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
13.06.2017. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: 0,06 га. Місце розташування
земельної ділянки(ділянок): Харківська обл., смт Золочів, вул. Центральна (колишня
Комсомольська), 27. Вартість робіт: 6,8 тис. грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки: об’єкти незавершеного будівництва.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» для зарахування балів
згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні
документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3
років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін; ділянка покрівлі –покрівля.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за
адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

ПП «Медична
лабораторія
«Аналітика»

2 200

Визначення
ФОП Якивартості об’єкта менко О. П.
з метою передачі
оренди

2 200

28.06.18

06.07.18

Дата оцінки

12 Нежитлове приміщення – частина даху
На дату
5-поверхової громадської будівлі гуртоукладення
житку інв. № 73076, літ. за техпаспортом договору на
В-5, загальною площею 12,0 м2 за адре- проведення
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, незалежної
що перебуває на балансі Харківського
оцінки
національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

№
з/п
Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі
оренди

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

1

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
Нежитлові приміщення загальною площею
2
4 629,9 м , а саме: корпус № 2 (інв.
№ 52113, літ. Д-1) площею 189,3 м2; корпус № 3 (інв. № 52114, літ. Е-1) площею
190,8 м2; корпус № 4 (інв. № 52115, літ.
З-1) площею 191,6 м2; літній кінотеатр (інв.
№ 52104, літ. Ю) площею 612,2 м2; танцювальний майданчик (інв. № 52128) площею
452,0 м2; спортмайданчик (інв. № 53129)
площею 1 794,0 м2; огорожа спортивного
майданчика з допоміжними будівлями та
спорудами (інв. № 52156) площею 1 200,0 м2
за адресою: Харківська обл., Вовчанський
р-н, с. Зарічне, вул. Соснова, 39, що перебувають на балансі Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства,
14308894, тел. (057) 343-14-88

Дата оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

№ 41 (1165)

Очікувана найМета про- Інформабільша ціна
ведення
ція про
надання послуг з
оцінки
платника
оцінки/грн
Визначення ТОВ
15 000
вартості
«Лантаоб’єкта
го»
з метою
передачі в
оренду

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п
2

3

4

5

6

7

8

9

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
Частина ділянки покрівлі одноповерхової
будівлі магазину, інв. № 00087, реєстровий
№ЖМТДПЕ019, загальною площею 18,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Шишківська,
9, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар», 14308730,
тел. 707-01-72
Нежитлові приміщення – кімн. № 7, 9 на
1-му поверсі 2-поверхового адміністративного будинку, пам’ятка архітектури (літ. «А-2»)
загальною площею 15,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Раднаркомівська, 13, що
перебуває на балансі Головного управління
Національної поліції в Харківській області,
40108599, тел. 705-93-35
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі (літ.
«А-2») загальною площею 5,52 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 62, що перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Харківській області, 40112097
Нежитлові приміщення – кім. № 53, 54,
55 (за техпаспортом) на першому поверсі
3-поверхового головного учбового корпусу
№ 2 (клуб), інв. № 0004535, реєстровий
№ 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-3»,
загальною площею 109,1 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, головний учбовий корпус № 2, що
перебуває на балансі Харківської державної
зооветеринарної академії, ЄДРПОУ 00493758,
тел. (057) 635-75-31
Нежитлове приміщення – частина холу на
1-му поверсі 3-поверхового навчального корпусу, пам’ятка архітектури, інв.
№ 103289631, загальною площею 4,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44, що
перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, ЄДРПОУ
00493741, тел. (057) 700-38-88
Нежитлові приміщення – кімн. з № 0-31
до № 0-54 включно та № III і № IV у підвалі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 1, літ.
«Б-5», інв. № 10132000001, що є пам’яткою
архітектури, загальною площею 458,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79,
що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180,
тел. (057) 707-66-00
Нежитлові приміщення – частина горища
триповерхової надбудови площею 21,68 м2
та частина зовнішньої стіни триповерхової
надбудови з трьох боків площею 4,08 м2
3-6-поверхового будинку з триповерховою надбудовою у центральній частині та
двома 4-поверховими прибудовами, що є
пам’яткою архітектури, інв. № 10310001, літ.
А-3-6, загальною площею 25,76 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету, 01896866, тел. (057)
707-73-80
Нежитлове приміщення – частина холу
на першому поверсі (зліва від входу)
5-поверхового учбово-лабораторного корпусу
(інв. № 10310003, літ. «А-5») загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету (ідентифікаційний номер 01896866), тел. 707-73-80

Дата оцінки
03.07.18

21.03.18

Очікувана найМета про- Інформабільша ціна
ведення
ція про
надання послуг з
оцінки
платника
оцінки/грн
Визначення ТОВ
2 200
вартості
«Лайфоб’єкта
селл»
з метою
передачі в
оренду
2 200

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Харківська обласна молодіжна
громадська організація
«Світло»
Визначення ТОВ «Дівартості
метрел»
об’єкта
з метою
передачі в
оренду
Визначення ФОП Гук
вартості
Л. С.
об’єкта
з метою
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення ПАТ КБ
вартості
«Приватоб’єкта
Банк»
з метою
передачі в
оренду

2 200

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості
об’єкта
з метою
передачі в
оренду

2 700

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення ПрАТ «Кивартості
ївстар»
об’єкта
з метою
передачі в
оренду

2 200

22.05.18

Визначення ФОП
вартості
Анпілогов
об’єкта
С. С.
з метою
передачі в
оренду

2 200

23.04.18

Визначення
вартості
об’єкта
з метою
передачі в
оренду

ТОВ
«ЛідерСхід
ЛТД»

2 200

2 700

spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Філіпчук Мар’яна Василівна.
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2
у підвалі будівлі студентського гуртожитку № 1. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Кам’янецька, 110, 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 – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Філіпчук Мар’яна Василівна.
 Назва об’єкта оцінки № 6 (повторний конкурс): частина майданчика з залізобетонних плит площею 6,0 м2 та одне антено-місце на даху сховища для техніки
боксу № 8. Балансоутримувач – Хмельницький центр підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісова, 1, с. Давидківці, Хмельницький р-н, 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 – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтертелеком».
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
об’єкт № 1 – приміщення, частини будівель (торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування); об’єкти № 2 – 5 – приміщення, частини будівель
(для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); об’єкт № 6 –
споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (споруди, передавальні
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення).
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 – 2,1 тис. грн;
об’єктів № 2 – 5 – 2,2 тис. грн; об’єкта № 6 – 3,1 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. 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 через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, 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 заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» для зарахування балів
згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні
документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3
років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін; ділянка покрівлі – покрівля.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт 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
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: частина кімнати для приймання їжі (к. № 12)
площею 5,1 м2 на першому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 13/3, 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 – ФОП Горбанчук Юрій Євгенович.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2
на першому поверсі будівлі студентського гуртожитку № 5. Балансоутримувач –
Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Кам’янецька,
112/2, 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 – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Філіпчук Мар’яна Василівна.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2
у підвалі будівлі студентського гуртожитку № 4. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 7, 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 – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Філіпчук Мар’яна Василівна.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2
у підвалі будівлі студентського гуртожитку № 2. Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/3,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі адміністративної будівлі Територіального сервісного центру № 7142
РСЦ МВС в Черкаській області (літ. А-3) площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Степана Бандери, 12, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім». Дата
оцінки: 31.05.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі Територіального сервісного центру № 7144 РСЦ
МВС в Черкаській області (літ. А-2) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Василя Сергієнка, 4, м. Корсунь-Шевченківський,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім».
Дата оцінки: 31.05.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі двоповерхової прибудови А2 до адмінбудівлі загальною площею 140,23 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Сумська Анастасія Станіславівна. Дата оцінки: 31.05.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення в п’ятиповерховому
корпусі лабораторії площею 49,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Благодійний фонд «Черкаська Рок-Студія». Дата оцінки: 30.04.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 5 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі загальною площею 16,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Жаданенка, буд. 4а, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Шаповалов О. С. Дата оцінки: 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно із 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.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватися
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 – 05 червня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 11 червня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня на 330 місць, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ

«Машзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58023, вул. Прутська, 16б, м. Чернівці. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один). Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля перебуває на
земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Прутська,
16б, м. Чернівці. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт незавершеного будівництва –
фельдшерсько-акушерський пункт. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0663 га, кадастровий
№ 7322581000:01:001:0212. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Головна, 77, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): 03.03 – для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)(за наявності): 35 610,00 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 3. Найменування об’єкта оцінки № 3: об’єкт окремого майна – будівлі загальною площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною
площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та криницею, що перебувають на балансі ТОВ «Джерело». Місцезнаходження об'єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: Чернівецька обл, Герцаївський р-н, с. Хряцька, вул. Лісова,
42а. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 (чотири). Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме
РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців: по об’єкту оцінки № 1 – 6 500,00 грн;
по об’єкту оцінки № 2 – 9 500,00 грн; по об’єкту оцінки № 3 – 14 500,00 грн.
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: для об’єкта оцінки № 1 – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі, що за своїм функціональним призначенням відносяться до
нерухомості для закладів громадського харчування, тощо; для об’єкта оцінки № 2 –
нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва; для
об’єкта оцінки № 3 –нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують
два та більше видів функціонального призначення).
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. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.

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

 Найменування об’єкта оцінки: вбудовані приміщення другого поверху адміністративної будівлі (літ. АІІ) загальною площею 32,1 м2, що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 60100, Чернівецька обл.,
Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Довженка, 9. Мета проведення незалежної
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. 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: 0,0 грн станом на 30.04.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0716 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Кельменецький
р-н, смт Кельменці, вул. Довженка, 9. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель та споруд управління статистики у Кельменецькому
районі. 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): 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 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме
діючий орендар – юридична особа – Приватне підприємство «Земтехсервіс».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта 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’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта 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 конкурсі 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’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, за функціональним призначенням які відносяться до адміністративної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, або безпосередньо
до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті 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.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

21 травня 2018 року
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Бетонний
майданчик
Нежитлове
приміщення

120,0
226,1

Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення

10,8

5

Нежитлове
приміщення

27,9

6

Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
Частина даху

7,0

4

7
8

Нежитлові
приміщення

9

Частина нежитлового
приміщення
10 Частина нежитлового
приміщення
11 Нежитлове
приміщення

1,0

10,0
100,4

м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1
м. Київ, пров. Кустанайський, 5

7,0

м. Київ, пл.
Л.Українки, 1

2,0

м. Київ, вул. Політехнічна, 41,
корпус № 18
м. Київ, вул. Обсерваторна, 25

74,9

Національний авіацій- ТОВ «лайфселл»
ний університет

31.05.18
3 000

Національний університет фізичного
виховання і спорту
України
КП Київської обласної
ради «Управління
споруд»
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

ФОП Лядецька
Т. В.

31.03.18
4 000

ТОВ «Доля і
Ко.ЛТД»

31.05.18
2 500

ФОП Котенко
А. Є.

31.03.18
2 500

ДП «Державне спеціа- ТОВ «Видавничий 31.05.18
лізоване видавництво дім «Освіта»
3 500
«Техніка»
Конкурси відбудуться 04 червня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 17.00 29 травня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 04 червня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень, частини будівель є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті
4 додатку 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – майданчик є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ

1 Нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 на 9-му поверсі 12поверхового виробничого корпусу (інв. № 4, літ. «А-12») загальною
площею 464,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП Український державний проектний інститут
«Укрміськбудпроект»

ФОП Мокров
О. П.

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

2 000/5

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбувся 12.04.2018
Мета проведення
оцінки
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Газета «Відомості приватизації» –
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!

22 Частина покрівлі 4-поверхової будівлі учбового корпусу медичного коледжу загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, Ігоря
Муратова, 11, що перебувають на балансі Харківського національного
медичного університету
23 Нежитлові приміщення, літ. Щ-2, з кімн. 1 до кімн. 7 на першому
поверсі двоповерхової будівлі пожежної частини, інв. № 101310008,
загальною площею 124,9 м2, що перебувають на балансі Державної
установи «Курязька виховна колонія імені А. С. Макаренка»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

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

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

ФОП Сорокіна І. М.
ФОП Сорокіна І. М.

2 180/2

21 Нежитлові приміщення – кімн. № 25 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 1031000020, літ. «П-2») загальною
площею 67,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, що перебувають на балансі Національного технічного університету «ХПІ»

ТОВ «Константа»

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
2 238/4

19 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27 на 1-му поверсі 2-поверхової
виробничої будівлі, корпус № 1, інв. № 99056, обліковуються в Єдиному державному реєстрі об’єктів державної власності за реєстровим
№ МПВАДО348, загальною площею 55,2 м2 за адресою: Харківська
обл., смт Краснокутськ, вул. Першотравнева, 4, що перебувають на
балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання
Комунар»
20 Нежитлові приміщення в будівлі цегляній з дерев’яним перекриттям, інв. № 4523, загальною площею 43,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Залютинська, 6, що перебувають на балансі ДП «Харківський
механічний завод»

2 015/2

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

2 150/5

ТОВ «Константа»
ПФ Агентство «Схід»

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

№
з/п

ПФ Агентство ФОП Сорокі«Схід»
на І. М.

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
1 933/4

2 180/2
1 850/5

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

ФОП Сорокі- ПФ Агентство ФОП Сона І. М.
«Схід»
рокіна І. М.

2 200/3

Над номером працювали:

ПФ Агентство «Схід»

Площа, м2

ПФ Агентство «Схід»

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
Адреса об’єкта
Платник робіт з
Балансоутримувач
найбільша
оцінки
оцінки об’єкта
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ ім. І. Сікор- ТОВ «Київфуд31.05.18
літехнічна, 41
ського»
Сервіс»
5 000
м. Київ, просп.
Національний авіацій- ПП «Байрок»
31.05.18
Космонавта Кома- ний університет
5 000
рова, 1
м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ ім. І. Сікор- ФОП Крижовець 31.05.18
літехнічна, 39,
ського»
Д. Ю.
2500
корпус № 19
м. Київ, пров.
Філія «Центр
ТОВ «ЛОКО ДІ30.04.18
Жмеринський, 2 будівельно-монтажних ДЖІТАЛ»
2 500
робіт та експлуатації
будівель і споруд» ПАТ
«Укрзалізниця»
м. Київ, просп.
ДП «Укрсервіс МінДП «Маріуполь- 31.05.18
Перемоги, 14
трансу»
ський морський 2 500
торговельний
порт»
м. Київ, пл. Конт- Національний уніФОП Сластен
30.04.18
рактова, 4, корпус верситет «КиєвоА. М.
3 000
№1
Могилянська академія»

ПФ Агентство «Схід»

розрахунку орендної з метою для продовження договору оренди.

ПФ Агентство «Схід»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для

Мета проведення
оцінки
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди до 200 м2
для погодження
розрахунку орендної плати (за заявою від сторонньої організації)
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди
до 200,0 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки державного
майна, який відбувся 19.04.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 3,0 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12 визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 716,0 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина головного корпусу «А-4» площею 6,0 м2 за адресою: 43018, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75 визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 859,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина виробничих та складських приміщень площею 146,2 м2, частина адміністративного приміщення площею 87,0 м2 за адресою: 43008, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Писаревського, 3а визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 002,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 15,3 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12 визнано ТОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 440,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних днів;
частина студентської їдальні площею 140,8 м2 за адресою: 45403, Волинська обл.,
м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16 визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 145,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 23.04.2018

Нежитлове приміщення площею 15,0 м2 в резервному приміщенні на 4-му поверсі
чотириповерхової будівлі пожежного депо та частина даху чотириповерхової будівлі
пожежного депо площею 10,0 м2 (інв. № 207210), що обліковується на балансі ПрАТ
«Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Промислова, 38. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., на таких умовах:
вартість послуги – 2 100 грн, термін виконання роботи – 3 дні.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

прийнято рішення
про приватизацію
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

ПФ Агентство «Схід»

31.05.18
3 500
31.05.18
3 500

ПФ Агентство «Схід»

ТОВ «Міжнародне агентство із
захисту інтелектуальної власності та боротьби
з піратством в
кіберпросторі»

6 Частини стін нежитлових приміщень: на першому поверсі – комора
(№ 2-18) площею 0,25 м2; коридор (№ 2-21) площею 0,25 м2; на третьому поверсі – коридор (№ 3-41) площею 0,2 м2; на п’ятому поверсі –
комора (№ 5-2) площею 0,25 м2; коридор (№ 5-20) площею 0,25 м2;
коридор (№ 5-52) площею 0,2 м2;на восьмому поверсі – комора (№ 8-2)
площею 0,25 м2; комора (№ 8-20) площею 0,25 м2; кімнати (№ 8-54)
площею 0,2 м2 9-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 82316, літ. «А-9»,
загальною площею 2,1 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 53,
що перебуває на балансі Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого
7 Частини стін нежитлових приміщень: на другому поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 60) площею 0,17 м2; на
п’ятому поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід
(№ 60) площею 0,17 м2; на восьмому поверсі – сміттєпровід (№ 18)
площею 0,16 м2; сміттєпровід (№ 60) площею 0,16 м2 9-поверхового
гуртожитку № 4, інв. № 82479, літ. «А-9», загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 59б, що перебуває на балансі
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
8 Нежитловий одноповерховий гаражний бокс, інвентарний № 101310197,
реєстровий № 08571363.1.ФХМАУК 035, літ. Ф-1, загальною площею
201,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що перебуває на
балансі Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
9 Частини стін нежитлових приміщень: на другому поверсі – коридору
(№ 37) площею 0,25 м2; на п’ятому поверсі – комори (№ 24) площею
0,25 м2; комори (№ 25) площею 0,25 м2; комори (№ 54) площею
0,25 м2; комори (№ 55) площею 0,25 м2; на восьмому поверсі – комори (№ 24) площею 0,25 м2; комори (№ 25) площею 0,25 м2; комори
(№ 54) площею 0,25 м2; комори (№ 55) площею 0,25 м2, частину стіни
сходової клітки XLIII технічного поверху площею 0,5 м2 9-поверхового
гуртожитку № 1, інв. № 82212, літ. «А-9», загальною площею 2,75 м2
за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43,
що перебувають на балансі Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого
10 Частини стін нежитлових приміщень: коридору (к. № 25) площею 0,50 м2
у підвалі та коридор (№ 16) площею 0,5 м2 на 1-му поверсі 8-поверхового
гуртожитку № 14, інв. № 82581, літ. «Б-8», загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104е, що перебуває на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
11 Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 27) на 4-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 9, інв. № 81563, літ. «А-5»,
загальною площею 0,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4,
що перебуває на балансі Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого
12 Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 29) на 2-му поверсі
5-поверхового будинку гуртожитку № 11, інв. № 83241, літ. «Б-5»,
загальною площею 0,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/4,
що перебуває на балансі Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого
13 Частини стін нежитлових приміщень: на першому поверсі – коридору
(№ V) площею 0,28 м2; на другому поверсі – коридору (№ ІІІ) площею
0,28 м2; на третьому поверсі – коридору (№ іV) площею 0,28 м2; на
четвертому поверсі – коридору (№ V) площею 0,28 м2; на п’ятому
поверсі – коридору (№ ІV) площею 0,28 м2; на шостому поверсі – коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м2; на сьомому поверсі – коридору (№ ІІІ)
площею 0,28 м2; на восьмому поверсі – коридору (№ ІІІ) площею
0,28 м2; на дев’ятому поверсі – коридору (№ ІV) площею 0,26 м2
9-поверхового будинку гуртожитку № 7, інв. № 84143, літ. «В-9», загальною площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106,
що перебувають на балансі Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого
14 Частини стін нежитлових приміщень: на цокольному поверсі – допоміжного приміщення (№ 22) площею 0,22 м2; на другому поверсі –
сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на третьому поверсі – сходова
клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на четвертому поверсі – сходова клітка
(№ 1) площею 0,16 м2; на п’ятому поверсі – сходова клітка (№ 1)
площею 0,16 м2; на шостому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею
0,16 м2; на сьомому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2;
на восьмому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2;
на дев’ятому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2
9-10-поверхового будинку гуртожитку № 13, інв. № 55944, літ. «Е-10»,
загальною площею 1,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Студентська,
5/1, що перебувають на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
15 Частини стін нежитлових приміщень: на другому поверсі – сміттєпровід
(№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 60) площею 0,17 м2; на п’ятому
поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 59) площею 0,17 м2; на восьмому поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,16 м2;
сміттєпровід (№ 59) площею 0,16 м2 9-поверхового будинку гуртожитку
№ 3, інв. № 82367, літ. «А-9», загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, проспект Л. Свободи, 59а, що перебувають на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
16 Частини стін нежитлових приміщень: на четвертому поверсі – комора
(№ 197) площею 0,25 м2; на п’ятому поверсі – комора (№ 250) площею
0,25 м2; комора (№ 302) площею 0,25 м2; комора (№ 304) площею
0,25 м2; на восьмому поверсі – комора (№ 485) площею 0,25 м2; на
дев’ятому поверсі – комора (№ 537) площею 0,25 м2; комора (№ 577)
площею 0,25 м2; комора (№ 590) площею 0,25 м2 9-поверхового гуртожитку № 2, інв. № 68494, літ. «А-9», загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43а, що перебувають на
балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
17 Частини стін нежитлових приміщень: Корпус «Б»: на 6-му поверсі –
тамбур к. № 19, 20 (№ ІІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. № 17, 18 (№ V)
площею 0,25 м2; на 9-му поверсі – тамбур к. № 31, 32 (№ ІІІ) площею
0,25 м2; тамбур к. № 30, 29 (№ V) площею 0,25 м2; на 12-му поверсі –
тамбур к. № 43, 44 (№ ІІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. № 41, 42 (№ V)
площею 0,25 м2; на 15-му поверсі – тамбур к. № 55, 56 (№ ІІІ) площею
0,25 м2; тамбур к. № 53, 54 (№ V) площею 0,25 м2, Корпус «В»: на 2-му
поверсі – коридор (№ XІV) площею 0,25 м2; коридор (№ XVI) площею
0,25 м2; на 6-му поверсі – тамбур к. № 17, 18 (№ XІІ) площею 0,25 м2;
тамбур к. № 19, 20 (№ XIV) площею 0,25 м2; на 10-му поверсі – тамбур
к. № 33, 34 (№ XІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. № 35, 36 (№ XIV) площею
0,25 м2; на 14-му поверсі – тамбур к. № 49, 50 (№ XІІ) площею 0,25 м2;
тамбур к. № 51, 52 (№ XIV) площею 0,25 м2 16-поверхового будинку
гуртожитку № 5, інв. № 82553, літ. «А-16», загальною площею 4,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 57, що перебувають на балансі
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
18 Частини стін нежитлових приміщень: на 1-му поверсі – адміністрації
(к. № 138-IV) площею 0,21 м2; сміттєзбірника (к. № 138-XIV) площею
0,21 м2; сходова клітка (118-XIX) площею 0,21 м2; на 2-му поверсі –
сходова клітка (220-XV) площею 0,21 м2; на 3-му поверсі – сходова клітка (318-XXІІ) площею 0,21 м2; на 4-му поверсі – сміттєзбіник
(410-X) площею 0,21 м2, сходова клітка (420-XV) площею 0,21 м2,
адміністрації (к. № 440-ХХ) площею 0,21 м2; на 5-му поверсі – сходова
клітка (520-XV) площею 0,2 м2; на 6-му поверсі – сміттєзбіник (610-X)
площею 0,21 м2, сходова клітка (620-XV) площею 0,2 м2, адміністрації
(к. № 640-ХХ) площею 0,21 м2,
7-поверхового будинку гуртожитку № 15, інв. № 82581, літ. «В-11»,
загальною площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,
104е, що перебувають на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Продовження таблиці

Мета проведення
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
ПФ Агентство «Схід»

ТОВ «ПІРО-ШОУ»

31.05.18
2 500

ПФ Агентство «Схід»

ФОП Мурга О. М.

2 150/5

ТОВ «Стронг-юа»

5 Нежитлове приміщення кімн. № 2, 3 у підвальному приміщенні
5-поверхового учбового корпусу № 3 загальною площею 80,2 м2
за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11, що перебуває на
балансі Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського

2 050/5

ФОП Снітко Л. І.

30.04.18
3 000
30.04.18
3 000
31.05.18
4000

2 238/4

ПрАТ «Київстар»

ТОВ «Константа»

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
Національний авіаційний університет
Головне управління
регіональної статистики
м. Київ,
Національний
пл. Контрактова, 4, університет «Києвокорпус № 3
Могилянська академія»
м. Київ, вул. КіДП «Національна кінеото, 27
матека України»
м. Київ, вул. Дегтя- ДП «Поліграфічний
рівська, 38 – 44
комбінат «Україна» по
виготовленню цінних
паперів»

4 Нежитлові приміщення напівпідвалу площею 647,4 м2 та приміщення
підвалу площею 88,9 м2, загальною площею 736,3 м2 адміністративної
будівлі за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, що перебувають на
балансі Українського державного університету залізничного транспорту

2 150/5

30.04.18
5 000

ТОВ «Сервісінвест -2009»

1 950/5

69,9

Автобаза Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України

1850/5

68,37

30.04.18
5 000

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на першому поверсі одноповерхового учбового корпусу, інв. № 9631402, літ. «К-1», загальною
площею 68,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16,
що перебуває на балансі Української інженерно-педагогічної академії
3 Частина стіни фронтону будівлі на горищі 5-поверхового навчального
корпусу (літ. «А-5») загальною площею 7,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кооперативна, 7, що перебуває на балансі Харківського коледжу
державного університету телекомунікації

1 850/5

8 Нежитлове
приміщення
9 Нежитлове
приміщення

Казенне підприємство ТОВ «Укргео«Кіровгеологія»
пошук»

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

ПФ Агентство ПФ Агентство ПФ Агентство
«Схід»
«Схід»
«Схід»

16,1

Національний авіацій- ПрАТ «ВФ
ний університет
Україна»

№
з/п

2 150/5

Нежитлове
приміщення

Платник робіт з
оцінки об’єкта

2 150/5

м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1
2 Частина бу342,1 м. Київ,
дівлі гаража
вул. М. Бойчука
(літ. «В»)
(Кіквідзе), 8/9
3 Нерухоме
399,9 (у м. Київ,
майно, а
т. ч. 39,9 вул. Є. Коновальця
саме: нежит- та 360,0) (Щорса), 24
лове приміщення та асфальтований
майданчик
4 Частина даху
13,5 м. Київ, просп.
Перемоги, 37і
5 Нежитлове
54,0 м. Київ, вул. Борприміщення
щагівська, 193
6 Нежитлові
127,3 м. Київ, вул. Есплаприміщення
надна, 4-6
7

25,0

Балансоутримувач

1 990/5

Адреса об’єкта
оцінки

2 150/5

1 Частина даху

Площа, м2

Продовження таблиці

2 200/5

Назва
об’єкта
оцінки

приватизації

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
30.04.18
3 000

2 150/5

№
з/п

відомості

№ 41 (1165), 21 травня 2018 року

2 375/2

8

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 14.05.2018 № 437 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої
приватизації, окремого майна – будівлі лазні, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна» (код за ЄДРПОУ
00846197), розташованої за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський
район, с. Літинські Хутори.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області від 14.05.2018 № 436 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна: димової труби, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ
00371742), розташованої за адресою: 24355, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1, що перебуває на зберіганні
ТОВ «Агрофірма «Ободівський цукор» (код за ЄДРПОУ 32885163).

Полтавська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області від
15.05.2018 № 284 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – окремого майна – нежитлової будівлі їдальні площею 147,1 м2, що
розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб,
вул. Центральна, 29а, балансоутримувач – КСП імені Ватутіна (ліквідовано)
(код за ЄДРПОУ 00845849), шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській області від 15.05.2018 № 285 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – будки сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою:
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач – ПАТ «Демітекс»,
код за ЄДРПОУ 14299824, шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області від 15.05.2018 № 286 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – вбиральні літ. R площею 4,1 м2 за адресою:
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач – ПАТ «Демітекс»,
код за ЄДРПОУ 14299824, шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області від
15.05.2018 № 287 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності окремого майна – будівлі родильні для корів, що знаходиться за
адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Первомайське, вул. Садова,
4 та перебуває на балансі ЗАТ «Пирятинська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ
00845884), шляхом продажу на аукціоні без умов.
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