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4 червня 2018 року

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

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

оДеська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ОДеськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО
УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: адміністративна будівля (літ. 3Б), службова будівля (літ. 2У), будівля
боксу (літ. 2Щ), будівля майстерні (літ. 3А), будівля вагової (літ. 3Є), навіс (літ. 3є), побутова
будівля (літ. 3У), навіс (літ. 3У1), побутова будівля (літ. 3У2), побутова будівля (літ. зх), побутова будівля (тимчасова) (літ. 21П), підкранові колії № 13, підкранові колії № 15, підкранові колії
№ 16, ворота № 125, огорожа № 130, огорожа № 131, покриття (літ. 111), у т. ч. відкритий складський майданчик, мостіння; будівля інвентарного складу (літ. ЗИ), адміністративно-побутова
будівля ЦМП (літ. Зї), будівля складу генеральних вантажів (літ. ЗЙ), побутова будівля (літ. 33),
навіс (літ. 3й), будівля складу ( літ. 3Ф), навіс (тимчасовий) (літ. 21Р), підкранові колії № 15,
підкранові колії № 16, підкранові колії № 17, огорожа № 128, покриття (літ. 111), у т. ч. відкритий складський майданчик, мостіння; будівля електромеханічного цеху (літ. 3К), автодорога в
тилу причалу № 9) (№ 1), загальною площею 113 106,50 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31-Б, 35,
35-в, 1-Д.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 192 132 594,00 грн (сто дев’яносто два мільйони
сто тридцять дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири гривні 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – квітень 2018 р. становить 2 506 570 (два мільйони п’ятсот шість тисяч п’ятсот сімдесят) гривень 69 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно
з стартовою орендною платою; мета використання: інше використання нерухомого майна (використання Універсального перевантажувального комплексу); строк оренди – 49 (сорок дев’ять) років; сплата гарантійного
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 15 039 424,10 грн (без урахування ПДВ) на такі
банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області; код: 20984091; рахунок: № 37318033000044;
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 113 106,50 м2»; внесення
протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за 12 (дванадцять) місяців;
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати;
своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; залучення інвестицій в розмірі 250 млн доларів
США протягом 2 років після укладення договору оренди. Залучення інвестицій може відбуватися, у тому
числі, шляхом внесення необхідної суми коштів до статутного капіталу орендаря, укладення орендарем
кредитної угоди про залучення вказаної суми або в іншій визначений чинним законодавством спосіб. Про
залучення відповідної інвестиції орендар має надати до Міністерства інфраструктури України та орендодавцю
відповідні підтвердні документи. При цьому, фактичний термін освоєння залучених інвестицій має визначатися затвердженим та узгодженим у встановленому порядку, у тому числі з Міністерством інфраструктури
України, планом реалізації проекту, який має передбачати як етапи підготовки та узгодження дозвільної
документації, так і проектування та фактичне будівництво відповідного перевантажувального комплексу.
Внесення та освоєння вищевказаних інвестицій мають бути підтверджені аудиторськими висновками; створення перевантажувального комплексу з вантажопереробкою на рівні 1,5 млн тонн в перший рік з наступним
зростанням до 8 млн тонн на рік. Обсяги перевантаження на рівні 1,5 млн тонн на рік мають бути досягнуті
орендарем на кінець першого року оренди. При цьому, терміни виходу орендаря на заплановані обсяги 8 млн
тонн вантажопереробки на рік мають визначатися вищевказаним проектом будівництва та запуску перевантажувального комплексу; укладення з ДП «МТП «Чорноморськ» соціальної угоди про перехід працівників
порту до орендаря зі збереженням соціальних гарантій. Така угода укладається сторонами після укладення
договору оренди, але до підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди орендодавцем орендареві;
належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу
ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з
дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з
урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення
стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди,
яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення
про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 3 робочих днів
з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії договір оренди та укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору
оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку підписання – договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем
конкурсу строку підписання договору оренди або відмови від підписання сплачений ним гарантійний внесок
не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок цьому претенденту не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента, у тому числі банківські реквізити;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним; документ,
що підтверджує відсутність в складі засновників претендента осіб, проти яких застосовуються санкції
відповідно до чинного законодавства;
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;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються
до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях
та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення
конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну
пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1112.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ХаркіВська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ХАРкІВськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ
кОНкУРсІВ НА пРАВО ОРеНДи ДеРжАВНОгО МАйНА

 І. Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля підприємств побутового обслуговування,
інв. № 1, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЕ704, літ. А-1, загальною площею 457,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кацарська, 60, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 05.01.18 становить 1
130 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
88 506,96 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – квітень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 14 751,16 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу
відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та ураховуючи наказ ФДМУ
«Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди
майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
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 3% від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля складу, інв. № 113000, реєстровий
№ 33689922.37.ААААЕЖ243, літ. Л-1, загальною площею 559,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 05.01.18 становить
736 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
57 642,66 грн. (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – квітень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 9 607,11 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майнона суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
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13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5% від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону щодо об’єктів № I, II буде проведено о 10.00 на 10-й
календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 10.00.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на 1-му
поверсі одноповерхової виробничої будівлі, інв. № 99159 (корпус № 69), реєстровий № ЖМТДПЕ173, загальною площею 208,68 м2 за адресою: м. Харків,
Григорія Рудика, 8, що перебуває на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
16.03.2018 становить 435 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне комічне агентство України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 33 301,26 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
квітень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 5 550,21 грн, при орендній
ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення ливарні пластмасових виробів.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди,
у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином,
щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 11 (одинадцять) місяців. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону щодо об’єкта № ІІІ буде проведено об 11.30 на 10-й
календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день об 11.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали (для об’єктів І – ІІІ):
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) 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;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі);
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) та зазначенням
назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача), дати
і номера газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт
оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ 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, юридична адреса
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
, контактний телефон)
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна фіскаль- 39292197, Державна фіскальна служба України, 04665, Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
–
Вінницька обл., Гайсинський
6,0
40 548,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського
на служба України м.Київ-53, Львівська площа, 8, тел. (044) 247-26-84
на 1-му поверсі двоповерхового адміністративного будинку (літ. А)
р-н, м. Гайсин, вул. Миру, 5
обліку та оподаткування (консультування з питань комерційної діяльності і управління)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій 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».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Національна
40108604, Головне управління Національної поліції у Волинській області, 43001, Волинська Частина їдальні 40108604.2.ЕХЖТХИ087 43000, Волинська обл.,
83,7
528 592,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює прополіція України область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, тел. (332) 74-21-01
та клубу (А-4)
м. Луцьк, вул. Винниченка, 11
даж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
водних ресурсів України
2 Міністерство освіти
і науки Укрїни

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

найменування

реєстровий номер майна

01034254, Радомишльське міжрайонне управління водного господар- Гідротехнічна споруда ставка площею 28,8 га (шлюзства, 12000, м. Радомишль, вул. Микгород, 107, тел.4-22-51
регулятор В 8*1 та земляна гребля довжиною 165 м)
01355656, Будівельний коледж Житомирського національного агро- Складські приміщення
екологічного університету, вул.Степана Бандери, м. Житомир, 10029

01034254.57.АААЖЖК800
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
р. Візня загальнодержавного значення за
–
130 165,00
До 3 років
Для риборозведення
межами с.Іванівка Малинського району
м. Житомир, вул.Степана Бандери, 6
179,9
317 470,00
До 3 років
Надання послуг з теплопостачання (встановлення твердопаливної
котельні і постачання теплової енергії для потреб коледжу)
місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Закарпатська Частина коридору (поз. 2 за планом)
02070832.1.ЯНУБФА – 091 Закарпатська обл., м. Ужгород,
2,0
15 076,00
35 місяців
Розміщення торговельного автомата,
і науки України
обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
1-го поверху корпусу II гуртожитку № 4
вул. Університетська, 12
що відпускає продовольчі товари
2 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України м. Київ, Львівська площа, 8, в оперативному управлінні
Вбудовані приміщення (поз. 3, 4, 12) цо–
Закарпатська обл., м. Виногра61,5
314 880,00
До 06.10.2020
Розміщення складських приміщень
служба України
(користуванні) Виноградівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у За- кольного поверху адмінбудинку літ. А
дів, вул. Миру, 56
карпатській області (39593589), Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56, тел. (03143) 2-10-75
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер 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
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба статистики 02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області, 69600, м. За- Нежитлові приміщення № 20, 25 та частина приміщення спіль- 02360576.31.АААДЕЕ941 Запорізька обл., м. Віль33,2
79 915,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з проУкраїни
поріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-60-41
ного користування № 1 (6,6 м2) будівлі статистики (літ. А-1)
нянськ, пров. Торговий, 2
дажу непродовольчих товарів
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».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і на- 34865463, Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, 78300, Приміщення на 2-му
22769375.6 ЦННЖЮЖ006
Івано-Франківська обл., м. Снятин,
679,0
3 054 821,00
2 роки 11місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж тоуки України
Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул.Воєводи Коснятина, 72, тел. (03476) 2-50-47
поверсі будівлі їдальні
вул. Воєводи Коснятина, 63
станом на 31.03.2018
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство осві- 00173485, Державний вищий навчальний заклад «Червоноградський гірничо-економічний Нежитлові приміщення № 28-32 на 1-му
Львівська обл., м. Черво131,0
805 000,00
2 роки 364 дні
ти і науки України коледж», Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 17, тел. (03249) 2-11-47
поверсі адміністратив-ного корпусу
ноград, вул. В. Стуса, 17
станом на 31.01.2018
2 Міністерство обо- Філія «ЛПІ» ДП МОУ «Центральний проектний інститут», м. Львів, тел. (032) 275-51-44 Нежитлові приміщення № 259, 260 на
07989865.1.
м. Львів, вул. І. Фран93,3
1 423 248,00
2 роки 364 дні
рони України
5-му поверсі будівлі
ка, 61
станом на 28.02.2018
3 Державна служба 02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019, м. Львів,
Нежитлове вбудоване приміщення на
02361400.1.АААДЕЖ058 Львівська обл., м. Старий
11,1
54 794,00
2 роки
статистики України просп. В. Чорновола, 4, тел. 235-84-28
1-му поверсі будівлі
Самбір, вул. С. Дашо,1
станом на 31.03.2018

№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

найменування

місцезнаходження

мета використання

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності
7,1 м2 – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення; 4,0 м2 – ремонт комп’ютерів та периферійного устаткування (інше використання майна)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

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

загальна вартість майна за неза- максимально мож- мета використання
місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство енергетики та вугіль- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська
Нежитлові приміщення № 423, 423а, 425 4-го поверху п’ятиповерхової «Будівлі 24584661.8.ДЯМХКШ1517 Миколаївська обл., м. Южноу74,7;
74 013,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
ної промисловості України
АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22
управління будівництва з прибудовою» з місцями загального користування
країнськ, Проммайданчик, 3б
4,6
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та
факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

1

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ 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, юридична адреса,
місцезнахо- загальна вартість майна за ненайменування
реєстровий номер майна
максимально можливий строк оренди
мета використання
контактний телефон)
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн
1 Міністерство регіонального розвитку, будівни- 04653153, Полтавський філіал ДП «НДІпроектреконструкНежитлове приміщення 04653199.13.АААДЕБ677 вул. Козака,
151,36
458 500,00
10 років у разі нотаріального посвідчення та державної реє- 100,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу
цтва та житлово-комунального господарства ція», вул. Козака, 1, м. Полтава, 36020, тел. (0532) 50-81-13
1, м. Полтава
страції або 2 роки 11 місяців у разі відсутності нотаріального непродовольчих товарів та 51,36 м2 – розміщення ксеУкраїни
посвідчення та державної реєстації
рокопіювальної техніки
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 Будівля пожежного депо «Д-2» (у т. ч. підвал-Пд)

4 червня 2018 року

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
–
Рівненська обл., м. Рівне,
397,6
243 080,00
вул. Київська, 106

максимально можлимета використання
вий строк оренди
1 рік
Розміщення складських приміщень

№ 45 (1169)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2 Державна служба ста- 02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028, Нежитлове приміщення 2-го поверху адмінбудівлі та будівля гаража
–
Рівненська обл., м. Корець,
47,3;
83 946,00;
2 роки 364 дні
Розміщення: 47,3 м2 – офіса; 49,2 м2 – інше
тистики України
м. Рівне, вул.Короленка, 7, тел. (0362) 26-59-27
вул. Київська, 75а
49,2
60 642,00
використання орендованого майна
3 Міністерство освіти
22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 Склад рідких матеріалів «Н-1»; будівля ГРП «Л-1»; комплекс будівель та
–
Рівненська обл., м. Рівне,
33,2; 54,2; 337,4
30 050,00; 59 460,00;
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
і науки України
споруд мазутнонасосного господарства «М-1, 2М-1»
вул. Київська, 106
214 840,00
ортопедичних виробів
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
вул. О. Кульчицької, 8, м. Тернопіль
18,2
131 280,00
10 років
Розміщення офісних кабінетів

1 Державне агентство авто- 25887079, Служба автомобільних догір у Тернопільській області, 46001,
Частина адмінбудинку, кабінети № 3, 4 на першому
25887079.1.ААААЛГ189
мобільних доріг України
вул. О. Кульчицької, 8, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-41-50, 55-00-90
поверсі будівлі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 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, юридична адреса,
реєстровий номер
найменування
місцезнаходження
загальна площа, м2
контактний телефон)
майна
1 Державне агентство лісових 00993225, ДП «Скадовське досвідне лісомислив- Будівлі контори, а саме: адмінбудівля (літ. А); сарай (літ. Б); сарай (літ. В); душ 00993225.3.АААДГЕ088- Херсонська область, Скадов116,3
ресурсів України
ське господарство», 75701, м. Скадовськ, вул. За- літ. Г); туалет (літ. Ж); водопровід , 1, 2; огорожа, 3, 4 Ново-Олексіївського лісниський район, смт Лазурне,
тишна, 171, тел. (05537) 5-70-10
цтва Скадовського державного лісомисливського господарства
вул. Металургів, 2

№
з/п

Назва органу управління

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
71 402,00

максимально можмета використання
ливий строк оренди
5 років
Розміщення офіса та
складських приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
2
контактний телефон)
номер майна
площа, м лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство осві- 02070803, Донецький національний університет імені Василя Сту- Приміщення на 4-му поверсі лабо–
вул. Свободи, 36, м. Хмель21,23
94 925,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
ти і науки України са, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-87-78
раторного корпусу
ницький, 29000
2 Міністерство осві- 00729020, Коледж Подільського державного аграрно-технічного
Нежитлові приміщення на 1-му
–
просп. Грушевського, 68 а,
55,1
175 631,00
2 роки 11 місяців Розміщення: буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи на площі 27,0 м2; торговельного об’єкта
ти і науки України університету вул. Л. Українки, 95, м. Кам’янець-Подільський,
поверсі будівлі гуртожитку № 1
м. Кам’янець-Подільський,
з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, на площі 22,0 м2;
Хмельницька обл., 32300 тел.: (03849) 2-39-21, 2-11-21
Хмельницька обл., 32300
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів на площі 6,1 м2
3 Міністерство осві- 03072572, Нетішинський професійний ліцей, просп. Незалежності, Частини вестибуля на 1-му поверсі
–
просп. Незалежності, 2, м. Неті4,2
12 375,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
ти і науки України 2, м. Нетішин, Хмельницька обл., 30100, тел. (03842) 3-18-45
адміністративно-побутового корпусу
шин, Хмельницька обл., 30100
4 Міністерство юс- 08564794, Державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»,
Приміщення на продовольчо–
вул. Кам’янецька, 39,
83,2
111 958,00
2 роки 11 місяців Розміщення пекарні хлібобулочних виробів
тиціі Украіни
вул. Кам’янецька, 39, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 65-31-84 му складі
м. Хмельницький, 29013
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області щодо скасування оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Черкаській області оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, – частину приміщення вестибуля (справа від ліфтів) навчального корпусу № 1 загальною
площею 3,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 21.05.2018 № 41 (1165) на стор. 3, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне космічне агентство 14309669, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 4-му по–
м. Київ, вул. Гар37,6
678 197,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва електророзподільної та
України
вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48
версі виробничого корпусу № 24
матна, 2
станом на 31.01.2018
контрольної апаратури
2 Міністерство економічного 001516426033, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Елас- Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му по–
м. Київ, вул. Празь43,6
633 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
розвитку і торгівлі України
тик», 02090, м. Київ, вул. Празька, 5, тел. 292-51-23
версі будівлі корпус № 1 (інвентарний номер № 4)
ка, 5
станом на 31.03.2018
побутове обслуговування населення
3 Міністерство культури
21608289, Державне підприємство «Дирекція будинку державних художніх Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му по21608289.1.ЮЖВЦСД051 м. Київ, бульв. Тараса
29,0
798 000,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
України
колективів», 01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 50-52, тел. 486-92-94 версі будівлі
Шевченка, 50-52
станом на 31.03.2018
підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею
655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», розташований за адресою: 24714, Вінницька
обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що перебуває на балансі ПрАТ
«Сад України», (код за ЄДРПОУ 00414316). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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 станом на 31.03.2018: 28777,87 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будинок для сезонних працівників площею 633,3 м2 з вхідними
майданчиками, входами в підвал, розташований за адресою: 24703, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Миколаївка, вул. Л. Українки, 26, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад
України» (код за ЄДРПОУ 00414316). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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 станом на 31.03.2018: 50003,11 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – будівля колишнього цеху розливу вина літ. Б з підвалом літ. П/Б площею 1127,4 м2, розташоване за адресою: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21, що перебуває на балансі ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» (код за
ЄДРПОУ 35797976). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом викупу. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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 станом на 31.12.2017: 30194,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2,
вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), розташоване за адресою:
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне
підприємство» та перебуває на позабалансовому рахунку ПВКП «Будівельник» (код за
ЄДРПОУ 30806734). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1»
загальною площею 156,5 м2, за адресою: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород,
вул. Героїв Майдану, 288, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Шаргородське АТП-10528» та перебуває на балансі ПрАТ «Шаргородське АТП-10528»
(код за ЄДРПОУ 13335481). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
соціально-культурного призначення – медпункт з обладнанням, що знаходиться
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за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48 та перебуває на
балансі ПрАТ «Немирівське АТП-10547» (код за ЄДРПОУ 05460924). Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-2608, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля, обладнання медпункту. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,4 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будинок для охорони площею 34,6 м2, що розташований за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Гармаки, вул. Першотравнева, 2б та перебуває
на балансі СТОВ «Прогрес» (код за ЄДРПОУ 30072357). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу. Замовникплатник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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 станом
на 01.04.2018: 3250,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – приміщення площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ «Б», запасні
частини 1550 од., матеріали 3101 од. та МШП 2121 од., розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 21, що перебувають на балансі ПрАТ «Вінницьке
АТП-10554» (код за ЄДРПОУ 05482245). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу. Замовник-платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
4 групи. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 16.04.2018:
приміщення площею 106,8 м2 – 2,410 тис. грн; запасні частини – 1,235 тис. грн; мате
ріали – 7,351 тис. грн; МШП – 16,509 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель, запасні частини, матеріали, МШП. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – приміщення їдальні площею 308,8 м2, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6 та перебуває на балансі ПрАТ «Агропереробник» (код за ЄДРПОУ 00374025). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею
191,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод» (код
за ЄДРПОУ 00371788), що розташована за адресою: 23820, Вінницька обл., Теплицький
р-н, с. Соболівка, пров. Центральний, 7г та перебуває на зберіганні ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37165945). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,5 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2, розташована за адресою: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових
буряків «Жданівське», код за ЄДРПОУ 00385684 та перебуває на зберіганні Жданівської
сільської ради, код за ЄДРПОУ 04331633. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
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призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля КП2 площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742, розташована за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська,
24б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні площею 36,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське» (код за ЄДРПОУ
00385684), розташована за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка,
вул. Гагаріна, 9 та перебуває на зберіганні Великомитницької сільської ради (код за
ЄДРПОУ 04331596). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівля.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням,
обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля майстерні по ремонту тракторів площею111,0 м2, що
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ
00371742, розташована за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова
Ободівка, вул. Призаводська, 24г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 15. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», код за ЄДРПОУ 00846197, розташована за адресою:
22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-2608, vinnytsia@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: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
 16. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно: димова труба, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742, розташована
за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 17. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ.
«п/А», входом в підвал літ. «в/п», ганками, розташоване за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, що не увійшло до статутного
капіталу СВАТ «ім. Першої Кінної армії», код за ЄДРПОУ 00414322 та перебуває на зберіганні Сніжнянської сільської ради, код за ЄДРПОУ 04327790. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
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теріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 18. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – приміщення адміністративної будівлі літ. «А», а саме: частини
сходової клітини № 15 площею 11,5 м2 на першому поверсі; приміщень № 16-25 загальною площею 190,8 м2 на другому поверсі; приміщення № 1 площею 63,3 м2 підвалу літ.»А1»; приміщення № 3 площею 26,4 м2 будівлі гаража літ. «Б», розташовані
за адресою: Вінницька обл., Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а,
перебувають на балансі Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 02741373). Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-2608, vinnytsia@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: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,6 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 19. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, соціально-культурного призначення – їдальня з обладнанням площею
335,12 м2, розташована за адресою: 24004, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
вул. Дністровська, 60, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Могилів-Подільський
консервний завод», код за ЄДРПОУ 00373965 та перебуває на балансі ПрАТ «МогилівПодільський консервний завод», код за ЄДРПОУ 00373965. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу. Замовникплатник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1, обладнання – 7 одиниць. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.04.2018: 24,69 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням,
обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 20. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні площею 137,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 00385520, яка розташована за адресою:
23441, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а та
перебуває на балансі ПАТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 00385520. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@
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: –. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,8
тис. грн. 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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 №47) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк
виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4); інформації про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.06.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.06.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально-визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
47,9 м2 першого поверху будівлі виплатного пункту і електромеханічного відділу будівлі електростанції, що пребувають на балансі ВП «Шахта «Центральна» ДП
«Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 32087941). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Дороніна Л. М. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки, – 2,88 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки нежитлових приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: державне майно розплідника для собак
загальною площею 119,0 м2, а саме: приміщень першого та другого поверхів будівлі
розплідника для собак площею 68,9 м2, гаража площею 47,9 м2 та вбиральні площею
2,2 м2, що пребувають на балансі ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Новогродівка, вул. Суворова, 24а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс:
(057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Кролевець М. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки комплексу будівель та споруд – 5,1 тис. грн. В якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки: нежитлових приміщень та
окремих будівель, зокрема, порівняної площі і функціонального призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 5007,0 м2, а саме: частина відкритого проммайданчика (необладнана територія
між підкрановими коліями) площею 336,0 м2 (інв. № 315); частина відкритого проммайданчика (необладнана територія між підкрановими коліями) площею 89,6 м2 (інв.
№ 315); частина нежитлового вбудованого приміщення складу гірничошахтного обладнання площею 216,0 м2 (інв. № 517); частина нежитлового вбудованого приміщення
складу гірничошахтного обладнання площею 60,0 м2 (інв. № 517); частина нежитлового
вбудованого приміщення цеху з ремонту конвеєрів площею 192,0 м2 (інв. № 481); частини відкритого майданчика на центральному складі загальною площею 404,0 м2 (інв.
№ 887), у тому числі: площею 140,0 м2, площею 54,0 м2 та площею 210,0 м2; будівля
цеху МДРГО площею 1343,8 м2 (інв. № 526); частина будівлі МДРЗО-1 площею 1042,0 м2
(інв. № 16); будівлі МДРЗО № 2 площею 954,9 м2 (інв. № 473); нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 368,7 м2 на третьому поверсі учбового пункту (інв. № 87).
Балансоутримувач – ДП «ВК «Краснолиманська» (код за ЄДРПОУ 31599557). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85310, Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне,
вул. Степова, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна
адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Краснолиманське». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки комплексу
будівель та споруд – 9,8 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки: нежитлових приміщень і окремих будівель, зокрема, порівняної площі
і функціонального призначення, та промислових майданчиків.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 451,2 м 2 учбового корпусу (реєстровий номер
35498822.1.ЯРХСЖП492), що перебуває на балансі Державної освітньої установи
«Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів», код за ЄДРПОУ 35498822.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 32. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Донбаський інститут техніки та менеджменту – дочірнє
підприємство Міжнародного науково-технічного університету. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки, – 3,0 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки нежитлових приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: повітряно-поступовий стовбур довжиною
67,0 м (реєстровий номер 290601.11.ААБАГБ519) гіпсової шахти, що перебуває на балансі ТДВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ 00290601. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс:
(057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТДВ
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«СІНІАТ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
об’єкта нерухомого майна – 2,7 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки споруд виробничого, зокрема, гірничошахтного, призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду державного майна по Донецькій
області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.

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: вартове приміщення № 155 площею 251,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова,
4. Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна адмністрація (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Цофаль В. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 2: будівля магазину № 62 (літ. А) площею 160,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Дружби народів, 5б. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну
«Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Макаревич
А. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення (навчальна аудиторія № 109)
площею 82,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної сотні,
37. Балансоутримувач: Житомирський технологічний коледж (м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки: Приватне підприємство науково-навчальний центр «Корбутівка». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 4: захисна споруда цивільного захисту – сховище № 20158
(літ. Ж) площею 2162,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, мкр-н
Перемоги, 10. Балансоутримувач: ПрАТ «Електровимірювач» (м. Житомир, мкр-н
Перемоги, 10). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки: ПрАТ «Електровимірювач». Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 5: гідротехнічні споруди ставка площею 37,2 га (шахтний
водоскид з плоским металевим затвором 1*1 м та гребля довжиною 400 м).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: на струмку Верхолужжя в басейні р. Бистріївка загальнодержавного значення за межами с. Торчин Коростишівського району. Балансоутримувач: Радомишльське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 107). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Музика О. О. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 7000,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні споруди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018
року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифікату суб’єкта оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно 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, тел.: (0412) 42-04-18.

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде
залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Нежитлове приміщення загальною площею 245,0 м2 (прим. № XVIII, № 20,
22-35 площею 184,2 м2, № 36-40 площею 60,8 м2 згідно з техпаспортом) на
першому поверсі адміністративної будівлі (навчального пункту підвищення
кваліфікації, літера «А»), що обліковується на балансі державного закладу «Інститут
права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України» та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 4. Запланована дата оцінки: 31.05.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Дворак Микола Володимирович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3,00 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 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
Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу
з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені
претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України »Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення
ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315 приміщення РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (свинарник) загальною площею
163,0 м2. Найменування балансоутримувача: закрите акціонерне товариство «Голованівський хлібзавод» (код за ЄДРПОУ 00378750). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу:
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Площа земельної ділянки: відсутня. Місце розташування земельної ділянки: -. Замовник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області. Подібними об’єктами є приміщення,
будівлі виробничого призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, становить 2,2 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (свинарник) загальною площею
163,0 м2. Найменування балансоутримувача: закрите акціонерне товариство «Голованівський хлібзавод» (код за ЄДРПОУ 00378750). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу:
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 Площа земельної ділянки: відсутня. Місце розташування земельної ділянки: -. Замовник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області. Подібними об’єктами є приміщення,
будівлі виробничого призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, становить 2,2 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (магазин) загальною площею
115,9 м2. Найменування балансоутримувача: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна,
14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Площа земельної ділянки: відсутня. Місце розташування земельної ділянки: –. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області. Подібними об’єктами
є приміщення, будівлі торговельного призначення. Очікувана ціна надання послуг з
оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,2 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується Фондом державного майна України
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша встановленої в
абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після, отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 18.06.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефон для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 22 червня 2018 року о 9.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – конференцзал на 790 місць. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Стрийська,35, м. Львів. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Телефон замовника конкурсу:
(032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Платник робіт з
оцінки: регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
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, – 6,0 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).

№ 45 (1169)

5

відомості
приватизації

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
об’єкти незавершеного будівництва.
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,
255-38-55.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
349,5 м2, а саме: приміщення загальною площею 148,7 м2 на першому поверсі та приміщення загальною площею 200,8 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу № 3 (інв. № 10320002), що перебувають на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке
вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Гоголя, 20. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника:(06452)4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ТОВ «Видавничий будинок
«ЄВРІКА». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,2 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 96,0 м2 (кімн. 113, 117, 124 а), які розташовані на першому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу НІЛ-1 (інв. № 10310008) та перебувають на балансі Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля. Місцезнаходження об’єкта: 93010, Луганська
обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, 1. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон
та електронна адреса замовника:(06452)4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП
Бережний В. А. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 Положення є:
№ 1 – торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість; для об’єкта № 2 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 14 червня 2018 року о 10.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення ФДМУ по
Луганській області не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок: (06452) 4-23-48.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки державного майна

 1. Найменування об’єкта: комплекс у складі: адмінбудівля (А1) загальною
площею 208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1), на балансі Управління Державної казначейської служби України у Доманівському районі Миколаївської області, розташований
за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна
(Леніна), 33. Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації для продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки комплексу будівель та споруд – 4,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області.
 2. Найменування об’єкта: нежитлова одноповерхова будівля загальною
площею 148,4 м2, на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, розташована за адресою: Миколаївська обл.,
Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3. Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації для продажу на аукціоні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Відповідно до листа ФДМУ від
17.04.2018 № 10-59-7687 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки окремо
розташованої будівлі – 2,2 тис. грн. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області.
 3. Найменування об’єкта: будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги,
загальною площею 1 162,5 м2, у т.ч.: диспетчерський пункт, А-1, загальною площею 30,6 м2; склад, Б-1, загальною площею 669,9 м2; туалет, В-1, загальною площею
10,4 м2; майстерня, Г-1, загальною площею 86,2 м2; компресорна з майстернями та
адміністративно-побутовими приміщеннями, Е-2, загальною площею 365,4 м2; огорожа, І-3; ґрунт, 4; замощення, 1, на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 14. Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни об’єкта малої
приватизації для продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.05.2018. Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки комплексу будівель та споруд – 10,0 тис.
грн. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області.
 4. Найменування об’єкта: будівлі та споруди газового господарства загальною площею 333,5 м2, у т. ч.: охоронний пост, а-1, загальною площею 10,2 м2;
навіс, б-1, загальною площею 54,1 м2; навіс, в-1, загальною площею 157,1 м2; бокс,
Г-1, загальною площею 112,1 м2; ворота, №1, загальною площею 8,4 м2; ворота, №2,
загальною площею 12,5 м2; огорожа, №3, загальною площею 442,5 м2; замощення, № І,
загальною площею 1315,1 м2; відмостка, № ІІ, загальною площею 18,3 м2, на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС», розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15. Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації для продажу на аукціоні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Відповідно до листа ФДМУ від
17.04.2018 № 10-59-7687 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки комплексу
будівель та споруд – 10,0 тис. грн. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області.
5) Найменування об’єкта: майновий комплекс колишнього піонерського табору:
літ. Е-1 – спальний корпус № 1 – 154,1 м2; літ. Ж-1 – спальний корпус № 2 – 155,9 м2;
літ З-1 – спальний корпус № 3 – 161,8 м2; літ. И-1 – спальний корпус №4 – 160,1 м2;
літ К-1 – спальний корпус №6 – 154,4 м2; літ. Л-1 – спальний корпус №7 – 151,8 м2;
літ. М-1 – спальний корпус №8 – 160,0 м2; літ. П-1 – адміністративна будівля (бібліотека) – 104,9 м2; літ. Б-1 – склад – 107,2 м2; літ. В-1 – ізолятор – 72,6 м2; літ. Г-1 –
склад – 78,8 м2; літ. Д-1 – їдальня – 613,8 м2; літ. Бпд – льодник овочевий – 48,5 м2;
літ. А – душові піонерські – 139,9 м2; літ. Р-1 – сторожка – 23,2 м2; літ. С-1 – літній кінотеатр – 300,4 м2; літ. Т – вбиральня; літ. У – вбиральня; літ. Ф – вбиральня; № 14, 15,
16, 18 – огорожі; № 17, 19, 20, 21, І, ІІ – споруди, на балансі ПАТ «Радсад», розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1а.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення для продажу шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018
№ 10-59-7687 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки комплексу будівель
та споруд – 10,0 тис. грн. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Миколаївській області.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; 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
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про оцінку майна (додаток 3 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).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити
інформацію про виконання робіт з оцінки, подібних до об’єкта оцінки, – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.
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.
До підтвердних документів належать: 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).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх конференцзал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи: (0512) 47-04-11.

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: приміщення 1-го поверху Апеляційного суду Одеської області площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Мета проведення оцінки: оренда. Телефон замовника
конкурсу: 0482 49 -26 -21. Телефакс замовника конкурсу: 0482 49 -26-08. Електронна
адреса замовника конкурсу: inbox@oda.court.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): нематеріальні активи – 3169847,00 грн; основні засоби – 4155293,98 грн;
незавершені капітальні інвестиції – 1870933,18 грн; довгострокові капітальні інвестиції – 0,00 грн станом на 01.02.2018. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.02.2018. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у одноповерхової будівлі,
прибудованої до триповерхової будівлі, загальною площею 178,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Іллічівськ, 1 Травня, 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: 048-73150-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «МЕДФАРМ» (код за ЄДРПОУ 31786536); тел. 04868-5-00-52 Надія
Миколаївна – бухгалтер. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вмивальної кімнати гуртожитку № 1 загальною площею 2,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Єлісаветінська, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника конкурсу:
048-731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травеньчервень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – підприємець
Криницька Олександра Назарівна (код за ЄДРПОУ 1409815187); тел.: 048-795-24-40;
067-283-69-04. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 4 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі учбового
корпусу № 4 площею 2,00 м2, яка розташована в вестибулі адміністративної будівлі
Державної податкової інспекції. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом
на. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок).
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: СПД-ФО Чебанова
Наталія Валентинівна (код за ЄДРПОУ 2258205288); тел.: 095-760-44-56. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6630 грн комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля другого поверху головного
учбового корпусу № 4 (інв. № 122275) загальною площею 4,00 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника
конкурсу: 048-731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: приватне підприємство «ЧАЙКОФФ» (код за ЄДРПОУ 37947793); тел.: 34-76-39,
063-245-45-11 – Юля. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вестибюля першого поверху, яка розташована в будівлі поліклініки Центру реконструктивної та відновної медицини, загальною
площею 18,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста,
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:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на

яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Приватне підприємство «36,5» (код за ЄДРПОУ 30380049); тел.: 066-92-63-021;
798-37-01. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 7. Найменування об’єкта оцінки: 2 відкриті ділянки вхідного павільйону пасажирського комплексу з боку 15-го причалу (15,00 м2) та з боку 19-го причалу
(15,00 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Площа
об’єкта оцінки: 30 м2. Балансоутримувач: код 38728457; назва: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського
морського порту). Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника конкурсу: 048-73150-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: код 2957202121; назва – ФОП Паламарчук Ольга Михайлівна; телефон – 050246-63-93, 094-953-4955. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхового учбового корпусу (інвентарний № 101010017). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 65. Площа об’єкта
оцінки: 28,3 м2. Балансоутримувач: код 2546246; назва – Державний навчальний заклад
«Одеське професійно-технічне училище машинобудування». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної
плати при пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28.
Телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: код 2167027143; назва – фізична особа – підприємець Савельєва Ольга Іванівна; телефон 067 291 40 97.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6630
грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху,
які розташовані у двоповерховій будівлі їдальні № 14. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1. Площа об’єкта оцінки: 192,58 м2. Балансоутримувач: код 1125666; назва – Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень-червень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: код 39530325; назва – Товариство
з обмеженою відповідальністю «БЛОК БАГ СІСТЕМ»; телефон 063-74-66-720 Руна,
729-50-91 Руна, buhgalter@blockbug.com.ua 067-549-57-04, blockbug.od@gmail.com.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6630
грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 10. Найменування об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі в учбовому корпусі № 7 (інв. № 10310024). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дідріхсона, 8. Площа об’єкта оцінки: 36,5 м2. Балансоутримувач: код 1127799; назва – Національний університет «Одеська морська академія». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної
плати при пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28.
Телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: код 1880919826;
назва – фізична особа – підприємець Карпенко Лариса Семенівна; телефон (098) 24421-35. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Семінарська, 5. Площа об’єкта оцінки: 2 м2. Балансоутримувач: код
39398646; назва – Головне Управління ДФС в Одеській області. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
048-731-50-28. Телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі
оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку поводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: код 32129; назва – Публічне акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»; вн. тел. 268, тел. 7297516 Мациєвська Олеся Анатоліївна. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, яке розташоване у підвальному поверсі будівлі гуртожитку № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Площа об’єкта оцінки: 8,4 м2. Балансоутримувач: код
2071033; назва – Одеська держана академія будівництва та архітектури. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку
орендної плати при пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048731-50-28. Телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок).
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: код 3055722853;
назва – фізична особа – підприємець Ганов Артем Петрович; телефон 068-252-74-55.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6630
грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 13. Найменування об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення, яка розташована на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дігтярна, 22. Площа об’єкта оцінки: 2 м2.
Балансоутримувач: код 2071033; назва – Одеська державна академія будівництва
та архітектури. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника конкурсу: 048-73150-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
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діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: код 3055722853; назва – фізична особа – підприємець Ганов Артем Петрович;
телефон 068-252-74-55. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 14. Найменування об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення, яка розташована в підвальному поверсі будівлі гуртожитку № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Площа об’єкта оцінки:
2 м2. Балансоутримувач: код 2071033; назва – Одеська державна академія будівництва
та архітектури. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника конкурсу: 048-73150-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) станом на. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: код 3055722853; назва – фізична особа – підприємець Ганов Артем Петрович;
телефон 068-252-74-55. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина бетонного майданчика, що розташований на території Лісового господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Любашівський р-н, Ясенівська сільська рада. Площа об’єкта оцінки:
1386 м2. Балансоутримувач: код 33113264; назва – 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної
плати при пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28.
Телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: код 3078512267; назва – фізична особа – підприємець Мукан Світлана Миколаївна; телефон 067-960-75-67
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6630
грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 16. Найменування об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі в учбовому корпусі № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Площа
об’єкта оцінки: 13,6 м2. Балансоутримувач: код 1127799; назва – Національний університет «Одеська морська академія». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28. Телефакс замовника
конкурсу: 048-731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: код 1880919826;
назва – фізична особа – підприємець Карпенко Лариса Семенівна; телефон (098)
244-21-35 Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (холу інженерного корпусу ІВЦ (будівлі управління порту) площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати; телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28; телефакс
замовника конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні; кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень-червень інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне
товариство «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 32129), 729-75-16,
729-75-17, 729-75-08 Світлана Миколаївна NikolaevaSM@oschadbank.ua, Лариса Василівна. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції
наказу Фонду державного майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 14.06.2018. 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.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 20.06.2018
об 11.00.

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: відокремлена частина нежитлового приміщення,
розташованого на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1, площею 2 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових
технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Радісна, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати;
телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28; телефакс замовника конкурсу: 048-73150-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні; кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Ганов Артем Петрович (код за ЄДРПОУ 3055722853), 068-252-74-55, 704-98-13, artem.ganov@gmail.
com. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му поверсі площею
34,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний
заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати; телефон замовника конкурсу:
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048-731-50-28; телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Обласна комунальна організація «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (код за ЄДРПОУ 26507334), Ирина 098-5248475, 784-10-58.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6630
грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху триповерхової будівлі учбово-адміністративного корпусу ОНАХТ, інв. № 10312002, площею 34,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати; телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28; телефакс замовника конкурсу:
048-731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні; кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень-червень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПП Фірма «Мейбах» (код за ЄДРПОУ 34321706),
715-17-07; 050-65-23-560 Олена Володимирівна buhg@stimpex.com.ua, 715-17-01,
(067)796-05-05. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6630 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 4. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи структурного підрозділу цілісного майнового комплексу ДП «Саратський виноробний завод». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Дорінвест», код 30766723. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, с. Миколаївка – Новоросійська,
вул. Комсомольська, 45. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості
необоротних активів з метою продовження договору оренди від 18.06.2002 СП ЦМК
ДП «Саратський виноробний завод». 0487315028, 0487315029 (телефон замовника
конкурсу); Infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності ( коди КВЕД) суб’єкта господарювання
Код КВЕД ДК 009:2010
Види діяльності
11.02
Виробництво виноградних вин (основний)
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)
Основні засоби (група)
Кількість
3
68
4
181
9
2
Усього
251
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
136709,00 грн.(сто тридцять шість тисяч сімсот дев’ять гривень). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на 01.01.2018:
Основні засоби (група)
Залишкова балансова вартість, грн
3
58 947,85
4
5,93
9
0,00
Усього
58 953,78
Кількість земельних ділянок : одна, Миколаївка-Новоросійська сільська рада Саратського району. Розмір земельної ділянки – 1,57 га. Місце розташування земельної
ділянки: с. Миколаївка-Новоросійська, вул. Комсомольська, 45. Цільове призначення
земельної ділянки: промисловість. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 616 476,59 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Дорінвест», директор Гиляка С. В., тел. 0980706543.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 90000
грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції
наказу Фонду державного майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, визначений в пункті 6 розділу ІІ Положення. Вимоги до претендентів для участі
в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 15.06.2018. 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.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 20.06.2018 об 11.00.

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: об’єкт малої приватизації незавершеного
будівництва, законсервований об’єкт – реконструкція клубу під школу. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюються: 34520,
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на електронному
аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). 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: 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: 9 000
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 2. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво, законсервований
об’єкт – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область,
Острозький район, с. Оженин, вул. Заводська, 28. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
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: 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: 9 000 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення (бокс) № 40 на території автогаража
площею 39,3 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша,
вул. Шевченка, 55; приміщення (бокс) № 47 на території автогаража площею
61,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; приміщення № 6 на території автогаража на 10 комбайнів площею
66,7 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 51; кімната № 3 адміністративної будівлі площею 9,9 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1; приміщення
(бокс) № 40 на території автогаража площею 39,3 м2 за адресою: Рівненська
обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; майданчик на території автогаража площею 200,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н,
с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55. 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: ТзОВ «Мирогощанське». 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: 15000 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше
видів функціонального призначення).

 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень уніфікованого цеху-складу пло-

щею 211,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. 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
Павловець Дмитро 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): 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: 2500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля (автогараж на 6 машин, майстерня, побутова кімната) площею 291,3 м2 та асфальтований майданчик площею
2608,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Курчатова, 60.
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: ТзОВ «Трейд системи». 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: 6000
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти,
які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 6. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля готельного комплексу (кафекемпінг) площею 233,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90. 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 Нестерчук Валентина Федорівна. 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: 5000
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 Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати 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.

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

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – законсервований об’єкт – лазня загальною площею 266,4 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 34134, Рівненська обл., Дубровицький
р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на у аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу:
(0362) 63-58-19. 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: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 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 (один). 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: 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: 9000,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 №47) 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 Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину площею 95,8 м2 з погребом
площею 30,7 м2 (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55. Мета проведення
незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 2 од. Балансова залишкова вартість – ні.
Кількість земельних ділянок – ні. Розмір земельної ділянки – ні. Місце розташування
земельної ділянки – ні. Цільове призначення земельної ділянки – ні. Правовий режим
земельної ділянки – ні. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – ні. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2 (балансоутримувач – Державна судова адміністрація України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 5 од. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2018 – 0,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ґанками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею
378,5 м2; гараж Б; убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3 (балансоутримувач – Державна
судова адміністрація України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Велика Писарівка, вул. Гайворонська,
21. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 4 од. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2018 – 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2018.
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на проведення незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

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

ВизначенФОП Босюк О. А.,
ня вартості
0507604404
об’єкта з метою передачі
в оренду

Приватний заклад «Харківський
ліцей «Лідер» Харківської області»,
тел. 0969723970

ВизначенФОП Дениня вартості
сова Я. П.,
об’єкта з ме- 0972658431
тою передачі
в оренду
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7 Частина нежитлового приміщення кімн. № 1 на
08.05.18 ВизначенФОП Пак І.
першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку
ня вартості
В., тел. 066(інв. № 103100002) загальною площею 4,0 м2
об’єкта з ме- 7160459
за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 12, на
тою передачі
балансі Харківського національного університету
в оренду
ім. В. Н. Каразіна, код 02071205, тел. 707-56-80
8 Нежитлові приміщення на другому поверсі
03.05.18 ВизначенФОП Снопов
двоповерхової будівлі (навчально-виробничі
ня вартості
В. Я., тел. 050майстерні, інв. № 1031002) загальною площею
об’єкта з ме- 579-60-54
99,80 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тимурівтою передачі
ців, 39, на балансі Державного навчального
в оренду
закладу «Регіональний центр професійної освіти
будівельних технологій Харківської області», код
25462474, тел. 756-56-87
9 Нежитлове приміщення – частина вмивальника
На дату ВизначенФОП Оста№ 48 на 3-му поверсі 4-5-поверхової будівлі
укладення ня вартості
пенко А. В.,
громадського будинку гуртожитку, інв. № 61436, договору на об’єкта з ме- тел. 0962274922
літ. «А-4», загальною площею 2,0 м2 за адресою: проведення тою передачі
м. Харків, вул. Бакуліна, 12, на балансі Харківнезалежної в оренду
ського національного університету радіоелектрооцінки
ніки, код 02071197, т. 0577021016, 7021013
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в
окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт
з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні
документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3
років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові 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 Регіональному відділенні 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 Регіонального відділення 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).

24.07.18 ВизначенСПДФО Колосова
ня вартості
Т. О., тел. 097об’єкта з ме- 336-74-03
тою передачі
в оренду
Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

Харківська обласна федерація
гімнастики,
тел. 0503230801
2700

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

5500

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

об’єкта оцінки, площа, місцез№ Найменування
Мета прове- Інформація про
(індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки дення
з/п находження
оцінки
платника
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Шевня вартості
ченко С. І.,
об’єкта з ме- тел. 0972910655
тою передачі
в оренду

15.06.18

ВизначенФОП Загайко
ня вартості
Ю. В., тел. 067об’єкта з ме- 150-60-07
тою передачі
в оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенПрАТ «ВФ
ня вартості
Україна»,
об’єкта з ме- тел. 0503234070
тою передачі
в оренду

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки/ грн.

Об’єкти оренди:

25.06.18

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

ФОП Горожанкіна Т. В.,
тел. 066-8066549

21.04.18

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

ТОВ «ДІО-ГРУП»,
тел. (097)
26-15-155,
(066) 82-27-067

21.04.18

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

ТОВ «ДІО-ГРУП»,
тел. (097)
26-15-155,
(066) 82-27-067

2200

2700

2200

ТОВ «ГрафікаХарків», тел. 70201-11, 759-11-27,
099-499-43-55,
067-771-00-51

На дату ВизначенТОВ «Веста-ВК»
укладення ня вартості
договору об’єкта з мена прове- тою передачі
дення не- в оренду
залежної
оцінки
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті яка складається із:
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, у 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 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 – нежитлові 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 Регіональному відділенні 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 Регіонального відділення 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).

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 3 площею
13,26 м2, частина коридору № 1 площею 1,8 м2
та частина кімн. № 15 площею 0,24 м2 на 1-му
поверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутового
обслуговування, інв. № 1030033, реєстровий
№ 20, загальною площею 15,30 м2 за адресою:
Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі
Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва, код 00493764, тел. 0577090300
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі
головного учбового корпусу № 2 (клуб) та ветклініки загальною площею 87,0 м2, Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, код 493758
3 Частина покрівлі площею 19,57 м2 та частина
зовнішньої стіни площею 3,0 м2 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 6, інв. № 10320003, літ.
за тех. паспортом «Б-9», загальною площею
22,57 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 53а, на балансі Харківського національного медичного університету, код за ЄДРПОУ
01896866, тел. 0577077380
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 39 на 1-му
поверсі 2-поверхового адміністративного
будинку (літ А-2) загальною площею 87,6 м2,
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13, на балансі
Головного управління Національної поліції в
Харківській області, код 40108599
5 Частина нежитлового приміщення вестибуля
(кімн. № 30) на 1-му поверсі 14-поверхового
учбового корпусу (літ. за тех. пасп. «Б-14») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Динамівська, 4, на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, код 2071139, тел. (057) 704-93-14
6 Частина нежитлового приміщення коридору
(кімн. № 54) на 1-му поверсі 5-поверхового
учбового корпусу (літ. за тех. пасп. «А-5») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 106, на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, код 2071139, тел. (057) 704-93-14

Продовження таблиці

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки/ грн.

Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки, грн
7000

27.08.18 Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

2200

ПАТ «Телесистеми
України», тел. (092)
199-44-45,
вик. Нестерович
Дмитро

2200

10.05.18 Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

2200

21.06.18 ВизначенФОП Калминя вартості
ков В. О., (067)
об’єкта з ме- 572-29-62
тою передачі
в оренду

2700

2700

ВизначенТОВ «Веста-ВК»
ня вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

2700

ВизначенФОП Кайданя вартості
лова О. О.,
об’єкта з ме- тел. 0672510351
тою передачі
в оренду

Інформація про
платника

2200

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Мета проведення оцінки

2200

15.07.18 ВизначенТОВ «РАДІАН»,
ня вартості
714-39-03,
об’єкта з ме- 719-43-99
тою передачі
в оренду

2700

27.05.18 ВизначенФОП Черевко Н.
ня вартості
Л., 0667744810,
об’єкта з ме- 0989879253
тою передачі
в оренду

2200

Інформація про
платника

2700

Мета проведення оцінки

2700

1 Нежитлове приміщення частина коридору 2-го
поверху 4-поверхового учбового корпусу № 3
загальною площею 4,00 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, на
балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, код 00493764,
тел. 0577090300
2 Нежитлові приміщення кімн. № 10-1 на першому поверсі площею 48,8 м2, та кімн. № 3-2,
3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 на 2-му поверсі
3-поверхової будівлі стендового корпусу площею 114,1 м2, загальною площею 162,9 м2,
за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, на
балансі Державного підприємства «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» тел. 704-13-18, 704-13-23
3 Нежитлове приміщення – частина підвального
приміщення кімн. № ІІІ (за технічним паспортом)
на 0 поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку, літ. «А-9», інв. № 10310001, реєстровий № 1072652963101, загальною площею
70,30 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілино
градська, 22-39а, на балансі Харківського дер
жавного автомобільно-дорожнього коледжу,
тел. 0573378407, 3378633
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 5 (за техпаспортом дизайнерська) площею 93,7 м2 та кімн.
№ 20 (за техпаспортом швейна лабораторія)
площею 58,20 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку, інв. № 67223, реєстровий № 110303, загальною площею 151,9 м2
за адресою: м. Харків, пров. О. Яроша, 5,
на балансі Української інженерно-педагогічної
академії, тел. 0577337983, 0505747324
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 6, 8, 10
на 1-му поверсі 2-поверхового навчально-вироб
ничого корпусу, інв. № 10310003, літ. «Б-2», загальною площею 203,60 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Камишева Івана, 16/12, на балансі Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської
області» (код 25462474), тел. 0573651047
6 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1-28
площею 73,37 м2, № 1-29, № 1-30 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні учбового корпусу
№ 2, інв. № 110310005, літ. «З-2», загальною
площею 103,77 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 37, на балансі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Центр професійно-технічної освіти № 3
м. Харкова» (код 0547910), тел. 0572647775

Дата
оцінки

2700

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез№
находження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)

Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки, грн

Об’єкти оренди:

7 Комплекс нежитлових будівель загальною площею
4971,60 м2, а саме: 2-поверхової школи (інв.
№ 52276/1, літ. «А-2») площею 780,40 м2; 3-повер
хового дитячого садка (інв. № 52277, літ. «В-3»)
площею 2978,40 м2; 2-поверхової початкової школи (інв. № 52276, літ «Б-2») площею 1068,80 м2;
1-поверхового будинку госпблоку (інв. № 52464,
літ. «Д-1») площею 39,40 м2; 1-поверхової будівлі
топочної (інв. № 52276/2, літ. «Г-1») площею
96,8 м2; сміттєзбірник (інв. № 52276/3, літ. «Ж-1»)
площею 7,80 м2 за адресою: м. Харків, вул. Професорська, 28, на балансі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства
8 Нежитлові приміщення – кімн. 56, 57, 58, 59,
60, 61 першого поверху 3-поверхової будівлі
їдальні (літ. «Ь-3») загальною площею 172,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Акдеміка Проскури,
1, на балансі Державної організації Військова
частина № 3017, код 39309315,
тел. (057) 739-83-21, (057) 739-81-81
9 Нежитлове технічне приміщення кімн. № 15 на першому (технічному поверсі) та частина даху 11-по
верхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу
(літ. «А-11») загальною площею 13,5 м2 за адресою:
м. Харків, Гімназійна набережна (Червоношкільна
набережна), 2, на балансі ДПВ та НДІ «Укренергомережпроект», код 114092, тел. (057) 732-52-61
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 31, 31а на 2-му
поверсі другого під’їзду двоповерхової адмініст
ративної будівлі (інв. № 10301001, літ. «А-2»,
реєстровий № 23315491.1АААДИБ433) загальною
площею 48,20 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон
Мироносиць, 13, на балансі Головного управління
Національної поліції в Харківській області, код
40108599, тел.700-29-16, 700-29-32
11 Нежитлові приміщення, вбудовані два рівноцінні
торговельні кіоски на 3-му поверсі головного
учбового корпусу загальною площею 13,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 17, на
балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова, код
02071151, тел. 706-15-37
12 Нежитлові приміщення – спортивний зал кімн.
№ 26 площею 274,30 м2, частина коридору
№ 27 площею 55,20 м2, кімн. № 30, 31, 32, 33,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 на другому поверсі
3-поверхової будівлі «Культурно-спортивного
комплексу», інв. № 30068, загальною площею
442,90 м2 за адресою:м. Харків, вул. Рудика, 2,
на балансі Державного науково-виробничого
підприємства «Об’єднання Комунар», код
14308730, тел. 0577070172, 7029982
13 Нежитлова 3-поверхова будівля (літ. «А-3» за
техпаспортом, інв. № 52251) загальною площею
7099,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Професорська, 31, на балансі Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства, код
14308894, тел. (057) 700-34-39, 700-08-34

Дата
оцінки

2200

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

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез№
находження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)

2200

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (А-1) загальною площею
224,9 м2, вбиральня, У (балансоутримувач – Територіальне управління Державної
судової адміністрації України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського, 29. Мета проведення незалежної
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком: 2 од. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2018 – 0,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – заглиблений
склад інвентарю і обладнання (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10д. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Замовник
та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – виробничий
корпус (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10ж. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Замовник та платник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – адмініст
ративно-побутовий корпус (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10е. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Замовник
та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59. Мета проведення незалежної
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Замовник та платник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60. Мета проведення незалежної
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Замовник та платник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61. Мета проведення незалежної
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Замовник та платник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – 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
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018
№ 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650.
До участі в конкурсі по оцінці об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1.«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для № 1 – 4 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість);
№ 5 – 7, № 9 – 11 – об’єкти незавершеного будівництва під розбирання; № 8 – об’єкти
незавершеного будівництва (житлова нерухомість).
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На кожному конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки № 1 – 4 – 4,0 тис.
грн, з оцінки об’єктів оцінки № 5 – 11 – 4,3 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542)- 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 червня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 червня 2018 року (включно).

Продовження таблиці

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

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 №1891 (зі змінами).
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (гараж)
загальною площею 148,4 м2. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2200,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (погріб) загальною площею 19,8 м2. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Журавка, вул. Набережна, 2а.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2200,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля
площею 138,1 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Мала
Дівиця, вул. Чернігівська, 51. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом
продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2200,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальною площею 236,6 м2 з водопроводом. Балансоутримувач: СТОВ «Линовицьке». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. І.Франка, 23а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2200,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля майстерні
загальною площею 252,3 м2 з майданчиком асфальтобетонним. Балансоутримувач: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2200,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля операторної загальною площею 67,6 м2. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2200,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні-пральні (на 20 місць). Балансоутримувач: ПАТ «Блок Агросвіт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на
аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку. Балансоутримувач: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво школи. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво школи. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво прибудови до 108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми.
Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30. Мета проведення оцінки: приватизація
об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво магазину «Універсам». Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а. Мета
проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування.
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 13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівни-

цтво цегельного заводу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94. Мета проведення оцінки: приватизація
об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво
котельні зі встановленим обладнанням. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 15. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 16. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво житлового будинку. Балансоутримувач: ДП «Ковальовський спиртовий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів,
вул. Зелена, 6а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на
аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 17. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво житлового будинку. Балансоутримувач: ДП «Ковальовський спиртовий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів,
вул. Зелена, 9а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на
аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 18. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво будівель культурно-спортивного призначення. Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка,
вул. Шкільна, 2а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на
аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.

 19. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівни-

цтво клубу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 20. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 2-ї черги теплиці. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 21. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом
продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування
 22. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом
продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 23. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування
 24. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта

оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування
 25. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом
продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Замовник та платник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу:(0462) 672-818.
Телефакс замовника конкурсу:(0462) 672-783. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Чернігівській області о 15.00 25 червня 2018 року за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

прийнято рішення про приватизацію
Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 25.05.2018 № 329 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, поверненого за рішенням суду у державну
власність, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 25.05.2018 № 330 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, поверненого за рішенням суду у державну
власність, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 25.05.2018 № 331 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у державну
власність, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 25.05.2018 № 332 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду у державну
власність, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 29.05.2018 № 333 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – гаража № 9, літ. В, загальною площею 16,1 м2,
розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 58, балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад», код за ЄДРПОУ
14313317, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 29.05.2018 № 334 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – недобудованої будівлі
корпусу № 71, літ. А; недобудованого складу, літ. Б; недобудованої трансформаторної
підстанції, літ. В; недобудованої будівлі, літ. Г; недобудованого навісу, літ. Д; паркану
№ 1, розташованого за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Софіївська, 7б (зберігач – ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст», код за
ЄДРПОУ 25221038), шляхом продажу на електронному аукціоні.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 525 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики» (код за ЄДРПОУ
14277337) за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 77, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 526 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – реконструкція
бази ЧАЕС «Комплект» за адресою: Київська область, м. Славутич, будбаза, балансоутримувачем якого є ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за ЄДРПОУ 14310862), шляхом
продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 527 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – середня школа
за адресою: Київська область, смт Ставище, вул. Радянська, 103, балансоутримувачем
якого є Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства
Київської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 21467647), шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 528 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 24-квартирного
житлового будинку за адресою: Київська область, смт Згурівка, вул. Українська,
7, балансоутримувачем якого є Київська обласна філія ВАТ «Укртелеком» (код
за ЄДРПОУ 01184901).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 529 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – школа за адресою: Київська область, смт Володарка, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 530 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 60-квартирний
житловий будинок за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Борова, вул.
Миру, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 531 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – гаража (літ. А); оглядової ями (під
літ. А) загальною площею 62,5 м2 за адресою: Київська область, Бородянський район,
смт Бородянка, вул. Михайлівська, 1А, яке перебуває на балансі Управління фінансів
Бородянської районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 05408384), шляхом
продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 532 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська область, м. Васильків,
вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу
ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 533 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення їдальні загальною
площею 318,1 м2 за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська,
22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 534 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі магазину площею 186,8 м2
за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Хмельовик» (код за
ЄДРПОУ 00849942; в стані припинення).
  
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 30 травня 2018 року № 535 способом приватизації об’єкта державної
власності – окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка (літ. А) загальною
площею 250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 м2 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13, що під час приватизації
не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Київхліб» та перебуває на балансі дочірнього
підприємства Білоцерківський хлібокомбінат (припинено; правонаступник ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат»; код за ЄДРПОУ 00378632) визначено викуп.

Кіровоградська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 29 травня 2018 року № 265 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею 23,8 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. 50
років Жовтня, 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України в Онуфрфївському районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37824388).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 29 травня 2018 року № 266 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – крана баштового КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 (28000,
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі
Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код
ЄДРПОУ 05814256).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 29 травня 2018 року № 267 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – крана
баштового КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на
балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал»
(код ЄДРПОУ 05814256).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 29 травня 2018 року № 268 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації – окремого майна – приміщення лазні (магазину)
загальною площею 405,6 м2, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, №22, що перебуває на балансі ТОВ
«Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна», код ЄДРПОУ 34366955 (зберігач).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 29 травня 2018 року № 269 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – приміщення
№ 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі в адміністративній будівлі літ.
«АА’а», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди,
30, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Вільшанському районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 36542400).

Луганська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 29.05.2018 № 169 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будинку газорозподільної підстанції загальною площею 28,6 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-70. Балансоутримувач ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних
виробів» (код ЄДРПОУ 5389942)
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 29.05.2018 № 170 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будинку трансформаторної підстанції
загальною площею 145,1 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-68. Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних
виробів» (код ЄДРПОУ 5389942).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 29.05.2018 № 171 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будинку насосної станції загальною площею 1900,3 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-69. Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів»
(код ЄДРПОУ 5389942).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 29.05.2018 № 172 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – нежитлового вбудованого приміщення
загальною площею 55,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. селище
Геологів, 14. Балансоутримувач: ВАТ «Луганськгеологія» (код ЄДРПОУ 01432115).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 29.05.2018 № 173 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будинку трансформаторної підстанції
загальною площею 35,7 м2 за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н., с. Боровеньки, вул. Замулівка, 20. Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний
завод» (код ЄДРПОУ 05744350).

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

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 29.05.2018 № 174 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будинку трансформаторної підстанції загальною площею 43,6 м2 за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н,
смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 170г. Балансоутримувач: ВАТ «Новоайдарська
птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851488).

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 29.05.2018 № 291 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
24.04.2018 №188, прийнято рішення про приватизацію окремого майна – будинків для
відпочинку за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, сільська рада Зарічненська,
«Заплава ріки Ворскла» масив, 3, 3-А, яке перебуває в управлінні Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Сумській області, балансоутримувач відсутній».

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийнятя рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 29.05.2018 № 00272 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності, окремого майна – нежитлової будівлі адмінбудинку загальною
площею 145,4 м2 за адресою: вул. Грушевського, 39, смт Микулинці, Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Теребовлянської районної державної
адміністрації (код ЄДРПОУ 04058278), шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 30.05.2018 № 00275 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – очисних споруд
в м. Бережани у складі:
адміністративно-побутовий та виробничо-допоміжний корпус з теплим переходом (літ. «А»); споруда решіток (літ. «Б»); котельня (літ. «В»); хлораторна (літ. «Г»);
блок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення (літ. «Д», «Д»); блок ємкостей (І);
водонапірна башта (ІІ); пісковий бункер (ІІІ), що знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Л. Українки, 33;
будівля очисних споруд, підвал (літ. «А»); будівля очисних споруд (літ. «Б»), що знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 73, що перебувають на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної
адміністрації (код ЄДРПОУ 02362374), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.05.2018 № 167-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – дитячої установи (вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського
району Чернівецької області) шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.05.2018 № 168-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – клубу (вул. Сагайдачного,7, с. Гордівці Хотинського
району), що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь», шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.05.2018 № 169-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої
рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію
товариства припинено) (вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка Сокирянського
району Чернівецької області), шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.05.2018 № 170-П прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Торговий дім «Буковинська
горілка» (код за ЄДРПОУ 22849629, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а), шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.05.2018 № 171-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта
окремого майна – виробничої будівлі (корпусу блоку допоміжного) літ. А, А’ площею
1085,60 м2, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод» (58023,
вул. Прутська, 10а, м. Чернівці), шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.05.2018 № 172-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта
окремого майна – зовнішньомайданчикових електромереж, а саме: кабельної лінії на
напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельної лінії на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, що перебувають на позабалансовому рахунку
ТДВ «Холодпродконтракт» (код ЄДРПОУ 01553876), за адресою: 58029, м. Чернівці,
просп. Незалежності, 106 шляхом продажу на аукціоні з умовами.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 25 травня 2018 року № 687 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій
розміром 99,9533 % статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпапірпром» (м.
Київ, вул. Є. Сверстюка, 19), що становить 49 597 067 штук акцій.
  
 Наказом Фонду державного майна України від 29 травня 2018 року № 695
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський науково-дослідний і проектний
інститут «ЛьвівбудмНДІпроект» (м. Львів, вул. Тернопільська, 10).
  
 Наказом Фонду державного майна України від 29 травня 2018 року № 696
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного підприємства «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального
розвитку» (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9).
  
 Наказом Фонду державного майна України від 29 травня 2018 року № 702
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»
(м. Чернівці, вул. Руська, 248л).
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