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 Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області від 31.05.2018 № 343 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – недобудованої їдальні
літ. Б, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1,
поверненого за рішенням суду у державну
власність, шляхом продажу на електронному аукціоні.
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зАсНОВАНО У ВеРесНІ 1993 РОкУ

ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ

ÔоНд дÅрÆавНоÃо маÉНа УКраїНи повідомЛЯЄ
Продовження додатка
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 358-р

пеРелІк
Об’єктІВ ВеликОї пРиВАтизАЦІї ДеРжАВНОї ВлАсНОстІ,
ЩО пІДлЯгАють пРиВАтизАЦІї У 2018 РОЦІ
Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування об’єкта

Розмір пакета акцій
(частки), відсотків

ЕНЕРГЕТИЧНА ГАЛУЗЬ
Фонд державного майна
22927045
00130725
00130926
00131954
23399393
22767506
00131771
00130820
00130850
00131050

36716128
31599557

ПАТ «Центренерго»*
ВАТ «Тернопільобленерго»
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Акціонерна компанія «Харківобленерго»
АТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
АТ «Херсонська ТЕЦ»
АТ «Дніпровська ТЕЦ»
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»
Державне підприємство «Сєверодонецька теплоелектроцентраль»
ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Мінекономрозвитку
ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»
Міненерговугілля
Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»

78,289
50,999
60,2475
65,001
70
70,0089
99,8328
99,9277
99,9864

100

Розмір пакета акцій
(частки), відсотків
МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Фонд державного майна
30832888
ПАТ «Азовмаш»
50
05762269
АТ «Турбоатом»
75,2241
Мінекономрозвитку
00213121
Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»
32495626
Державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод»
ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Фонд державного майна
05766356
ПАТ «Сумихімпром»
99,9952
00206539
ПАТ «Одеський припортовий завод»
99,5667
38983006
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
51
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Фонд державного майна
05743160
ВАТ «Оріана»
99,9988
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Фонд державного майна
30058128
ПрАТ «Президент-Готель»
100
МОЗ
21680915
ПрАТ «Індар»
70,7016
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ГАЛУЗЬ
Кабінет Міністрів України
30401456
Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна ком100
панія «Украгролізинг»
* Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу V «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування об’єкта

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

орÅНда
ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÌÀÉÍÀ
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ОДеськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсІВ НА пРАВО
УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУхОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеського національного
університету ім. І. І. Мечникова, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення 1-го поверху будівлі Коледжу економіки та
соціальної роботи ОНУ (інв. № 10300038) загальною площею 39,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. М. Говорова, 4.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 489 615,00 (чотириста вісімдесят дев’ять тисяч
шістсот п’ятнадцять) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 р. – 2 580,57 грн (дві тисячі п’ятсот вісімдесят гривень 57 коп.) (без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди
порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи; строк оренди – 2 роки 11 місяців; сплата гарантійного внеску, який
становить 6 (шість) стартових орендних плат, – 15 483,40 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 39,10 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість 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; 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 укладення договору оренди повертаються всім
учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно
з вимогами Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання,
сплачений гарантійний внесок 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.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеського національного
політехнічного університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: приміщення № 108-2, 3, 4, 5 площею 38,4 м2 та частини приміщення
№ 108-1 площею 9,2 м2 в учбовому корпусі № 7 (інв. № 122294), реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ012, загальною площею 47,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 473 162,00 (чотириста сімдесят шість тисяч сто
шістдесят дві) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 р. – 1 662,58 (одна тисяча
шістсот шістдесят дві) гривні 58 коп. (без урахування ПДВ).

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно
зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – квітень 2018 р.), –
9 975,48 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 47,60 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати
не менше як за шість 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; 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 укладення 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 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.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
3. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеського національного
політехнічного університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: приміщення № 101-2, 3, 4, 5 площею 37,6 м2 та частини приміщення
№ 101-1 площею 9,4 м2 в учбовому корпусі № 6 (інв. № 122283), реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ010, загальною площею 47,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 468 180,00 (чотириста шістдесят вісім тисяч сто
вісімдесят) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 р. – 1 645,07 (одна тисяча
шістсот сорок п’ять) гривень 07 коп. (без урахування ПДВ).
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Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкт оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – квітень 2018 р.), –
9 870,45 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 47,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше
як за шість 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; 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 укладення 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 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.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
4. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеського національного політехнічного університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: виділена частина приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 3 (інв. № 122299), реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ007,
загальною площею 12,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 156 014,00 (сто п’ятдесят шість
тисяч чотирнадцять) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 р. – 548,20
грн (п’ятсот сорок вісім гривень 20 коп.) (без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – квітень 2018 р.), –
3 289,18 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 12,40 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше
як за шість 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; 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 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.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
5. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеського національного політехнічного університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина приміщення 1-го поверху навчального
корпусу № 2 (інв. № 122276), реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ005, загальною площею 9,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 114 547,00 (сто чотирнадцять
тисяч п’ятсот сорок сім) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 р. – 402,49
грн (чотириста дві гривні 49 коп.) (без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – квітень 2018 р.), –
2 414,95 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 9,20 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше
як за шість 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; 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 за-
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сідання 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 укладення 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 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.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
6. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеського національного політехнічного університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: виділена частина приміщення вестибуля 1-го поверху навчального корпусу № 4 (інв. № 122275), реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ008, площею 26,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 329 643,00 (триста двадцять
дев’ять тисяч шістсот сорок три) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 р. –
1 158,28 грн (одна тисяча сто п'ятдесят вісім грн 28 коп.) (без урахування ПДВ)
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат, – 6 949,73 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 26,20 м2»; внесення протягом 10 робочих
днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість 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; 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 укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок 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.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали
(для об’єктів 1 – 6):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента,
у т. ч. банківські реквізити; пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
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 більше 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.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.:
731-40-59, 731-50-38.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

Орган управління – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Балансоутримувач – 1 Державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС
України у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 38289513).
 Назва об’єкта оренди і місцезнаходження: приміщення першого поверху будівлі гаража – майстерні (літ. В, Д) (реєстровий № 38289513.1.ЮПНЧЧМ141)
загальною площею 141,7 м2 (у т.ч . приміщення: (8-1) – 8,8 м2; (8-2) – 15,0 м2;
(8-3) – 116,3 м2; (8-4) – 1,6 м2) за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 3б.
Вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на 31.01.2018 становить
567 178,00 грн без урахування ПДВ.
Цільове використання об’єкта оренди (відповідно до мети оренди) – розміщення складу.
Орендна ставка: згідно з п.11 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 15 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень
2018 року становить 7 232,22 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 43 393,32 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ одержувача 21432643, р/р
№ 37319044008539 МФО 820172 в Державній казначейській службі м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна площею 141,70 м2».
Основні умови конкурсу:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовим розміром орендної плати, що становить 7 232,22 грн за базовий місяць оренди –
березень 2018 р.; 2) ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (відповідно до мети оренди); 3) дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта; 4) компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 5 робочих днів з моменту оголошення його
переможцем конкурсу та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди
копії підтвердного документу; 5) для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати сплата завдатку протягом місяця з моменту підписання договору в
розмірі, не меншому ніж запропонована сума місячної орендної плати, до державного
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; 6) своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (до 15 числа місяця, наступного
за звітним); 7) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у висновку
про вартість майна, на користь балансоутримувача, в порядку, визначеному чинним
законодавством; 8) заборона суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб; 9) належне утримання та збереження орендованого майна, запо-

бігання його пошкодженню і псуванню, забезпечення пожежної безпеки; 10) своєчасне
здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; 11) об’єкт оренди не підлягає приватизації; 12) право орендодавця
з можливим залученням балансоутримувача контролювати виконання умов договору
та використання майна, переданого в оренду, і у разі необхідності вжиття відповідних
заходів реагування спільно з балансоутримувачем; 13) укладання з балансоутримувачем протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди окремого договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, у т.
ч про компенсацію плати податку за землю та надання комунальних послуг орендарю;
14) термін оренди – 5 (п’ять) років; 15) подальше продовження терміну дії договору за
умови виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди
балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.
У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об‘єкта оренди
була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться
нова оцінка об’єкта оренди; 16) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна
відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю
орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають;
17) поліпшене орендоване майно залишається власністю держави і не підлягає приватизації; 18) договір оренди припиняється в тримісячний термін у випадку письмового
повідомлення про це балансоутримувачем; 19) переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання
інших умов конкурсу; 20) сплата гарантійного внеску або надання банківської гарантії
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 із змінами,
внесеними згідно з постановою КМУ від 22.11.2017 № 886); 21) переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний проект договору оренди.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).
У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного
бюджету. 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 проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 із змінами, внесеними згідно з постановою
КМУ від 22.11.2017 № 886.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного
внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника); документи, зазначені в інформації про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011
№ 906 (із змінами);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у запечатаному конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди.
Кінцевий строк приймання заяв та документів для участі у конкурсі – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а, каб. № 9.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 10 календарних днів після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. № 3.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії в
день проведення конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу (каб. № 3).
Контактний телефон для довідок 55-42-35.

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

 Назва об’єкта: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на
1-му поверсі будівлі загальною площею 1,0 м2, реєстровий номер майна
39401098.1.ГЕФХТШ116, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Спортивний комплекс «Авангард», за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 46.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.01.2018 становить 17 690,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство молоді та
спорту України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 року становить
136,43 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (орендна ставка – 9 %); сплата гарантійного
внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 818,58
грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської
гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити
рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172;
призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в
конкурсі на право оренди нерухомого майна – частина нежитлового приміщення на
1-му поверсі будівлі загальною площею 1,00 м2 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова,
46 без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 364 дні; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не
гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або
непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали
відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок
переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до
державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам
конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі,
гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі
скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 70 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
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ІНФОРМАЦІЯ АПАРАТУ ФДМУ про підсумки засідання конкурсної
комісії на право оренди державного нерухомого майна

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із
зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

За результатами засідань конкурсної комісії на право оренди держаного нерухомого майна – частини споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів
ЧАЕС» загальною площею 2500,00 тис. м2 (реєстровий № 14310862.22.КДСЕАЧ138),
розташованої за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «В», що належить до сфери управління Державного агентства України
з управління зоною відчуження та обліковується на балансі державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», проведених 23.05.2018 та 31.05.2018, між
Фондом державного майна України та товариством з обмеженою відповідальністю
«МіДАС КОНСАЛТиНГ», як з претендентом, документи та пропозиція якого відповідають вимогам Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, та умовам
конкурсу укладений договір оренди державного нерухомого майна.

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

ІНФОРМАЦІЯ кеВ М. ОДеси
пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО УклАДеННЯ
ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУхОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень загальною площею 180,0 м2 солдатської чайної (інв. № 40) військового містечка
№ 74 за адресою: м. Одеса, вул. Спартаківська, 2.
Мета оренди – під розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 2 252,50 грн на місяць (базовий місяць
розрахунку – листопад 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю
під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство;

ПіДСУМКи
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого державного
майна, що відбулися 21.05.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: одноповерхової будівлі складу, інв. № 91000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ247, літ. К-1,
загальною площею 48,50 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває
на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», з єдиним претендентом, що
прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ФОП Мостовою Л. А.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових
приміщень – кімн. № 10,11,12,13,14,15 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні,
інв. № 89000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ239, літ. А-2, загальною площею
693,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», з єдиним претендентом, що прийняв участь
у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, –
ФОП Мостовою Л. А.

для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції надаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації». Тел. для довідок: (048) 722-14-34.

ІНФОРМАЦІЯ кеВ М. ВІННиЦЯ
пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО ОРеНДи
НеРУхОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Вінниця, адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення (позначення на поверховому плані № 101-104) загальною площею 40,6 м2 в будівлі № 1
(Центр культури) у військовому містечку № 25 за адресою: м. Вінниця, просп./вул.
Коцюбинського/Бевза, 60/1, що перебуває на балансі КЕВ м. Вінниця.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 2 477,34 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди –
березень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення буфету, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи; компенсація орендодавцю податку на
землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого
майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання
вимог експлуатації об’єкта забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ вiд
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення
договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного
майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо
гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з
виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню 20 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ м. Вінниця за адресою: 21007,
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На конкурс» запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності), тел./факс (0432) 27-83-98.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÍÀÌ²Ð ÏÅÐÅÄÀÒÈ ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÌÀÉÍÎ Â ÎÐÅÍÄÓ
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
реєстровий
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і на- 00727713, Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного університету, 24321, Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му по–
24321, Вінницька обл.,
66,8
155 310,00
1 рік
Виробництво меблів та дерев’яних
уки України
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Кравчика, 5, тел.: (04343) 6-14-63, 6-16-01
версі 2-поверхового побутового (старого) корпусу
м. Ладижин, вул. Садовиробів
ва, 1а
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

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

найменування

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
3 Міністерство освіти і науки України

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
м. Дніпро, вул. Січеславська На28,11
264 518,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
бережна, 29
проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи
місцезнаходження

02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний
Нежитлове вбудоване приінститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро,
міщення
вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (0562) 744-13-32
02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний
Нежитлове вбудоване при–
м. Дніпро, вул. Січеславська На35,26
331 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро,
міщення
бережна, 29
проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи
вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (0562) 744-13-32
02070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий універ- Частина нежитлового вбудо–
м. Дніпро, просп. Д. Яворниць3,0
27 942,00
2 роки 11 місяців Надання побутових послуг населенню
ситет», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. 056-62-19
ваного приміщення
кого, 17
4 Міністерство освіти і науки України 01116130, Дніпропетровський національний інститут залізничного транспорту іме- Частина нежитлового вбудо–
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
2,0
16 894,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольні Академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 793-38-23
ваного приміщення
чі товари (питна вода)
5 Міністерство енергетики та вугільної 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європей- Нежитлове вбудоване при- 05410777.2.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15
34,5
292 457,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викориспромисловості України
ська, 15, тел. 0562-756-82
міщення
товується для провадження підприємницької діяльності
6 Міністерство освіти і науки України 01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту Нежитлове вбудоване при–
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
25,89
249 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакімені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47
міщення
цизної групи
7 Міністерство освіти і науки України 01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту Частина нежитлового вбудо–
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
3,0
47 830,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47
ваного приміщення
8 Міністерство освіти і науки України 02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, просп. Гагаріна, Нежитлові вбудовані при–
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6
283,6
3 101 305,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, буфету, щоне здійснюють продаж товарів
4, тел. (056) 745-31-56
міщення
підакцизної групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

1 Державна служба ста- 02359981, Головне управління статистики у Донецькій області, 84506, До- Державне майно адміністративної будівлі: нежитлові вбудовані 02359981.1. АААДЕЕ859 Донецька обл., Волно61,5
184 200,00
2 роки 360 днів
Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення
тистики України
нецька область, м. Бахмут, вул. Захисників України, 7, тел. (0627) 48-20-19 приміщення 1-го поверху (31,3 м2) та 2-го поверху (30,2 м2)
ваха, вул. Гагаріна, 21
торгівлі (площа 31,3 м2) та розміщення офіса (площа 30,2 м2)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 13568274, Житомирська філія державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектнта житлово-комунального господарства України вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел./факс 34-14-21

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною
місцезнаходження
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
94653199.9.АААДЕБ670 м. Житомир, вул.
31,2
129 793,00
С. Ріхтера, 20

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі адмінкорпусу (літ. А)

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення офіса

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

Назва органу
управління

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

1 РВ фДМУ по Запорізькій області

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлові приміщення № 9, 10, 11 будівлі складу та столярської 1239559.95.ААББАА785 м. Запоріжжя, вул. Екс137,1
194 943,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (розмайстерні (літ. Б)
пресівська, 28
міщення виробництва металоконструкцій)
найменування

01239559, не увійшло до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» ТОВ «АЛЕСТА ПРОМ
СТРОЙ», 69084, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 13, на підставі договору зберігання
від 18.05.2011 № 40
2 Міністерство вну08592187, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій об- Нежитлові приміщення № 71-74, № 79, частини приміщень спіль–
м. Запоріжжя, вул. Олек150,8
602 829,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює протрішніх справ України ласті, м.Запоріжжя, вул. Олександра Маторсова, 29, тел. (061) 239-21-87
ного користування № 69 площею 5,0 м2 та № 78 площею 14,5 м2
сандра Матросова, 29
даж товарів підакцизної групи
другого поверху будівлі обчислювального центру (літ. В-4)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Державне управління
справами
2 Державне агентство водних ресурсів України
3 Державне агентство
України з управління зоною
відчуження

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
31245250, Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Гоголя, 62а, тел. (044)
338-76-80
1033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства ім.
Гаркуші М. А., 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 34, тел. (044) 563-12-37
37197165, ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», 07270, м. Чорнобиль,
тел. (04593) 5-16-32

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку
Частина будівлі складу матеріалів
Частина приміщень (виробнича будівля овочевого складу, інв.
№ с-16936); частина приміщень (виробнича будівля складу «бакалія», інв. № с-16937)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків,
вул. Незалежності, 47
01033987.1.АААБГВ333 Київська обл., с. Требухів, вул. Парникова, 1
37197165.6.ЯНЖПВЛ209; Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Котовського, 2а/3;
37197165.6.ЯНЖПВЛ212 Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Котовського, 2а/5

вартість майна за незагальна
залежною оцінкоюбез
площа, м2
ПДВ, грн
21,8
72 300,00

максимально можливий строк оренди
1 рік

мета використання
Розміщення перукарні

26,0

81 500,00

2 роки 11 місяців

Ремонт автомобілів

197,12;
196,12

242741,00;
241510,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складських
приміщень

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 37867327, Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної Нежитлові приміщення у підвальному приміщенні будівлі
–
м. Кропивницький, вул. Вок197,9
415 600,00
2 роки 11 місяців
Розміщення спортивного клубу
України
творчості, 25002, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14, тел. (0522) 24-85-29
зальна, 14
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
№
з/п

Назва органу управління

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

№ 46 (1170)

найменування

реєстровий номер майна

6 червня 2018 року

4

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ 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
загальна2 вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
2
1
Міністерство економіч- 33270581, ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання
Нежитлове приміщення площею 15,0 м в резервному приміщенні
–
Луганська обл., м. Сєверодо25,0
82 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які наного розвитку і торгівлі АЗОТ», 93403, Луганська обл., м. Сєверодона 4-му поверсі 4-поверхової будівлі пожежного депо та частина даху
нецьк, вул. Промислова, 38
станом на 31.03.2018
дають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
України
нецьк, вул. Пивоварова, 5, тел. (06452) 2-99-69 4-поверхової будівлі пожежного депо площею 10,0 м2 (інв. № 207210)
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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 не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфраструктури
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», Нежитлові приміщення в будівлі під літ. Б-«1»
Інформація відсутня
м. Львів, вул.Любінська,
362,3
2 350 522,00
5 років
України
м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
160а
станом на 31.03.2018
2 Міністерство оборони України
07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034, м. Львів,
Нежитлове приміщення матеріального
Інформація відсутня
м.Львів, вул. Луганська, 3
97,5
388 500,00
2 роки 364 дні
вул. Луганська, 3, тел. (032) 270-75-38
складу № 2
станом на 30.04.2018
3 Державна служба України з питань 39769942, Головне управління Держгеокадастру у Львівській обл.,
Нежитлові приміщення № 1-14, 1-15, 1-17
39769942.1.ОРЯБЦЦ029 Львівська обл., м. Сокаль,
41,9
291 399,00
2 роки 364 дні
геодезії, картографії та кадастру 79019, м. Львів, просп. Чорновола, 4, тел. (032) 235-13-00
на 3-му поверсі будинку
вул. Шептицького, 65
станом на 31.03.2018
4 Міністерство економічного розви- 04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метро- Нежитлові вбудовані приміщення в напівпідІнформація відсутня
м. Львів, вул. Криво136,6
542 880,00
2 роки 11 місяців
тку і торгівлі України
логії вимірювальних і управляючих систем», 79008, м. Львів, вул.
вальному приміщенні триповерхової будівлі
носа, 6
станом на 31.03.2018
М. Кривоноса, 6, тел. (032) 235-84-49

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення дошкільного навчального закладу
Розміщення виробництва (інше використання) (бруківки та інших
будівельних матеріалів)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

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 ОДЕСЬКІЙ 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 пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство оборони 08336521, Державне підприємство «Одеський завод будівель- Частина приміщення № 1 лісопильного цеху (літ. «Л» згідно з планом), частина примі–
м. Одеса, вул. Хіміч70,0; 270,0; 198 126,00; 747 153,00; 2 роки 11 місяців Розміщення деревообробного виУкраїни
них матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й Басейний провулок
щення №12 виробничого цеху (літ. «Б» згідно з планом), частина приміщення №1 виробна, 35
100,0; 522,35; 282 364,00; 519 804,00;
робництва (інше використання неничого цеху (літ. «В» згідно з планом), бетоновані майданчики № 6, 8 (згідно з планом)
144,21
150 129,00
рухомого майна)
2 Міністерство інфра- 38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських
Нежитлове приміщення 1-го поверху в будівлі з Палацу спорту «Юність»
38727770.6.РАЯИЮК1430 Одеська обл., м. Чорно56,1
652 180,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює
структури України
портів України», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
морськ, просп. Миру, 20
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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».
№ Назва органу управз/п
ління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

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 можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі мор- 02010824.1.НЧИЮЦЛ4114
вул. Шевченка, 23,
10,63
112 300,00
2 роки 11 місяців Офіс
фологічного корпусу
м. Полтава
найменування

02010824, Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія»,
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011, тел. (0532) 60-20-51

реєстровий номер майна

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».

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

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство економічного роз- 14311070, ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобуду- Частина покрівлі 3-поверхової адміністративвитку і торгівлі України
вання», 61016, м. Харків, вул. Кривоконівська, 30, тел. (057) 372-40-50
ної будівлі, інв. № 0005, літ. «А-3»

реєстровий
номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалежною максимально можмета використання
ща, м2
оцінкою, грн
ливий строк оренди
м. Харків, вул. КривоконівРозміщення обладнання базової станції мобільного
22,11
78 900,00
2 роки 11 місяців
ська, 30
зв’язку та антенно-фідерних пристроїв
місцезнаходження

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

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки 00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
України
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-62-16

найменування
Вбудовані нежитлові приміщення будівлі їдальні

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
73006, м. Херсон, вул. Комкова, 73б

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною оцінмаксимально можкою, грн
ливий строк оренди

загальна площа, м2
73,8

379 468,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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 номер
вартість майна за незалеж- максимально можнайменування
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
контактний телефон)
майна
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
5 Міністерство освіти і науки 02071234, Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, Приміщення на 1-му поверсі навчального
–
вул. Інститутська, 11/1,
70,1
238 749,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підУкраїни
11, м. Хмельницький, 29016, тел. (0382) 72-80-76
корпусу № 4
м. Хмельницький, 29016
акцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601,
м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 235-90-18
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, факс (044) 257-71-55
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94
02070921, Київський національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89

реєстровий
номер майна

Нерухоме майно – частина даху їдальні

–

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі навчального корпусу
Нерухоме майно – частина даху будівлі

–

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му
поверсі в будівлі гуртожитку № 21
Нерухоме майно – частина даху будівлі

–

–

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
м. Київ, просп. Кос15,0
376 090,00
2 роки
монавта Комарова, 1
станом на 31.03.2018
11 місяців
м. Київ, вул. Пиро2,0
41 370,00
2 роки
гова, 9
станом на 31.12.2017
11 місяців
м. Київ, вул. Героїв
5,0
347 000,00
2 роки
Оборони, 11
станом на 31.03.2018
11 місяців
м. Київ, вул. Василь38,71
638 300,00
2 роки
ківська, 36
станом на 28.02.2018
11 місяців
м. Київ, просп. Пере13,5
476 130,00
1 рік
моги, 37і
станом на 31.03.2018
місцезнаходження

мета використання
Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає
послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення термінала самообслуговування
Розміщення технічних засобів (на площі 2,0 м2) та антен (на площі 3,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення перукарні
Розміщення технічних засобів і трьох антен оператора телекомунікацій, який
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 39 площею 3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі
з прибудовами (літ. А), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21010, м. Вінниця,
вул. Ботанічна, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки: Магаляс В. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 23.02.2018: відновна – 378,40
грн, залишкова – 103,46 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 1,8 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 41 (8,6 м2), № 42
(4,5 м2), № 47 (4,6 м2), № 48 (2,2 м2) загальною площею 19,9 м2 на першому
поверсі 3-поверхового адміністративного приміщення (літ. А), що перебувають
на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Калинівська об’єднана
державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. П. Орлика, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Копецький О. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.05.2018: відновна – 10258,00
грн; залишкова – 3216,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 2 площею
34,55 м2 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі, що перебуває на балансі Філії «Він
ницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця,
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вул. 600-річчя, 68. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЕКО-ЗАХИСТ». Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.03.2018: відновна –
19384,96 грн; залишкова – 6667,74 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,2
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: гребля ставу Кривошия (інв. № 1104), реєстровий номер майна за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності
25592421.56.ААЕЖАЕ734, у складі якої: «А» гребля ставу Кривошия; «Б» відкритий шлюз-резервуар № 1; «В» відкритий шлюз-резервуар № 2, що перебувають
на балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кривошиї, вул. Гагаріна, 45б. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Будяк О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 гребля. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом
на 05.12.2017: відновна – 62415,96 грн, залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5,0 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.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
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); інформація 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 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 19.06.2018 (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 25.06.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 67-26-08.

Волинська область
Інформація
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля лісопильного цеху № 2 (Є-1) загальною площею 844,2 м2, що знаходиться за адресою: 45233, Волинська обл.,
Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 124 та обліковується на балансі ДП «Цуманське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45233, Волинська обл., Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 124. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля – виробничо-складська (площею від 300 м2 до 1300 м2). Особа – платник робіт
з оцінки: ТОВ «Волма».
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 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення/агрохімлабораторія, корпус № 1/ площею 30,9 м2, що знаходиться за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49 та обліковується на балансі Волинської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2341 га (пропорційний площі (частини площі) будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Глушець. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування землею. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частина будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Генсецький І. В.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення службово-виробничої
будівлі площею 9,8 м2, що знаходиться за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41 та обліковується на балансі Державної фіскальної служби України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332,
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24.
Телефакс:(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 3,3526 га (пропорційний
площі (частини площі) будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська сільська рада, за межами населеного пункту пропуску. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування об’єктів та споруд міжнародного автомобільного пункту
пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.05.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частина будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки: ПП «СІА-БРОК».
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина службового приміщення площею
10,7 м2, що знаходиться за адресою: 44101, Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24 та обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Ратнівському районі Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44101, Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77. Розмір
земельної ділянки, усього: 1689 га (пропорційний площі (частини площі) будівель
під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: смт Ратне, вул. Каштанова, 24. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінки земельної ділянки: 162515,58 грн станом на 19.01.2018. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – приміщення, частина будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з
оцінки: ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія».
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
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по Волинській області у
разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200
(двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними) бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб.801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за таким днем робочий день.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до
опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
Інформація
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина келій монастиря єзуїтів (охоронний
номер 77/3) і оборонної стіни та башти ХV століття (охоронний номер 1010) –
приміщення навчального корпусу Волинського технікуму Національного університету харчових технологій (літер А-3) (№ 62, 63, 64 – 1-й поверх, № 10, 12, 17,
18, 19 – підвальне приміщення) площею 242,7 м2, балансоутримувач: Волинський
коледж Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6945 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Кафедральна,6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 4352292,6 грн станом на 10.02.2015.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,120 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (пам’ятка архітектури). Особа – платник
робіт з оцінки: Виконавчий комітет Луцької міської ради.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9»
площею 19,6 м2, що знаходиться за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Шопена, 12 та обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Шопена, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,2887 га. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1433583,09 грн станом на
14.02.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.05.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частина будівель – адміністративна. Особа –
платник робіт з оцінки: ФОП Троцюк С. В.
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
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по Волинській області у
разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200
(двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
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щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з
опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан,9, каб. 801, телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за таким днем робочий день.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до
опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській областіпро оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 145,2 м2.
Балансоутримувач: 21 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Просяна, вул. Залізнична (Радянська), 1б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – СФГ
«Славутич». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 22,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський міський відділ з обслуговування м. Павлограда та Павлоградського району
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград, вул. Луганська,
76а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ
Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління МВС України в Дніпропетровській області Новомосковський міський
відділ (з обслуговування м. Новомосковськ та Новомосковського району). Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. М. Головка, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: частини даху.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 72,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Лупашко Р. П. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2 (в т.ч. 2,5 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: Експлуатаційно-технічний вузол зв’язку
Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Межова, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,4 м2
(в т.ч. 1,5 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: 6 Державний
пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Крилова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Пульт пожежної охорони». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,07 м2.
Балансоутримувач: 31 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103а. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Пульт пожежної охорони». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 25,4 м2. Балансоутримувач: Казенне підприємство «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська
обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Комаров А. В. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
майданчик, замощення.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,7 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Укрчерметавтоматика». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Хуруджі Л. В. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 192,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ФОП Дегтярьова
Н. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: санпропускник площею 105,0 м2, частина будівлі насосної
станції НСП площею 62,0 м2, частина дороги площею 267,0 м2 та туалет 1,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Благовіщенка. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Телематика-Дніпро». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,0 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, замощення, майданчик або дорога.
 13. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 35,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Катеринославхліб». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики, замощення.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 262,64 м2
(в т.ч. 24,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: ДФ «Дніпродіпродор». Адреса: м. Дніпро, вул. О. Оцупа, 3. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кузнєцов А. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 39,2 м2 (корисна площа – 34,7 м2 та площа іншого використання – 4,5 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мілютіна
І. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення в побутовому корпусі
площею 34,6 м2, нежитлове вбудоване приміщення у виробничому корпусі площею 13,0 м2, навіс площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне
управління водних ресурсів Нікопольске міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лісна,7а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Універсал КІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель, навіси.
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Адреса: м. Дніпро, пл. Соборна (пл. Жовтнева), 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Моісеєнко О. В. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 18. Назва об’єкта: одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), яка має
приміщення з № 1 по № 87, загальною площею 761,6 м2. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12. Мета оцінки – визначення стартової
ціни продажу об’єкта. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки: 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
19. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1,6, ІІ на 1-му поверсі в літ. А-3
загальною площею 113,6 м2. Адреса: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 12. Мета оцінки –

визначення стартової ціни продажу об’єкта. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку конкурсну документацію:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі
змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує
5 календарних днів)
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 14 червня 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 20.06.2018 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

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 вбудовані приміщення загальною площею 312,4 м2 першого поверху будівлі ливарної ділянки, будівлі збірки
(реєстровий номер 00130441.47.РИЕФЕЕ012), що перебувають на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний інститут високих напруг», код за ЄДРПОУ
00130441. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 22. 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: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОМЕТ». 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’єкта
нерухомого майна – 3,0 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки нежитлових приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на другому поверсі в будівлі складу генеральних вантажів площею 23,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Маріупольський морський торговельний порт», код за ЄДРПОУ
01125755. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Луніна, 99. 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: Іноземне підприємство «СЖС УКРАЇНА». 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’єкта нерухомого майна – 2,4
тис. грн. У якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки нежитлових
приміщень, частин будівель.
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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим 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 в 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: об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі та
споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 11. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька
Гута, вул. Шевченка, 1в. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на електрон
ному аукціоні. Кількість об’єктів: будівля колишньої операторної загальною площею
21,8 м2 (літ. А), асфальтобетонна площадка площею 118,3 м2 (літ. ДП). Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 9500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі та споруди, зокрема, порівняльної
площі та за функціональним призначенням.
 Об’єкт оцінки № 2: об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі та
споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на електронному
аукціоні. Кількість об’єктів: будівля колишньої операторної площею 10,1 м2 (літ. А),
під’їзна та від’їзна площадки площею 88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний блок площею
4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб2). Дата оцінки: 31.05.2018.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 9500,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі та споруди, зокрема, порівняльної площі та за
функціональним призначенням.
 Об’єкт оцінки № 3: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво
цегельного заводу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на електронному аукціоні. Кількість об’єктів – 2 об’єкти незавершеного будівництва (головний корпус літ. Б-1, адміністративно-побутовий корпус літ. А-3); ступінь
будівельної готовності – 35 %. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 9500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – об’єкти
незавершеного будівництва.
 Об’єкт оцінки № 4: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво
клубу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні. Кількість об’єктів – 1 об’єкт незавершеного будівництва; ступінь
будівельної готовності – 11 %. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 9500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – об’єкти
незавершеного будівництва.
 Об’єкт оцінки № 5: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка,
вул. Шевченка, 26а. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Кількість об’єктів – 1 об’єкт незавершеного будівництва; ступінь будівельної готовності –
70 %. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській
області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 9500,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
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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 сертифіката 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 10 календарних днів.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної документації
на об’єкти приватизації – об’єкти незавершеного будівництва.
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) 420-418).

Івано-Франківська область
Інформація
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Нерухоме майно Профілакторію «Бистриця», а саме: 1) будівля профілакторію
цегляна 3-поверхова; 2) приміщення котельні; 3) споруда водоприйомна для підземних джерел; 4) станція каналізаційна насосна; 5) закрита трансформаторна підстанція;
6) резервуар пожежний до насосної станції; 7) резервуар пожежний до насосної станції;
8) трубопроводи теплотрас стальні; 9) траси каналізаційні стальні; 10) траси водопровідні
стальні; 11) лінії електричні повітряні; 12) дорога виробнича автомобільна щебенева;
13) вежа водонапірна; 14) огорожа профілакторію, що знаходяться за адресою: ІваноФранківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище «Жбир» та перебувають на
балансі ПАТ «Укрнафта». 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 – Фізична особа-підприємець Соловйов Віталій Васильович.
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) (далі – Положення); 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 – 4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою
виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, 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 каб. 315 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
37,9 м2 (кімнати № 1-2а) на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі № 2
(інв. № 10310004), що перебуває на балансі Лисичанського державного гірничоіндустріального коледжу. Місцезнаходження об’єкта: 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 275. 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
Селезньова Т. Л. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,8 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової адміністративної
будівлі відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» (інв. № 11772, реєстр.
№ 32320594.4.СВЖЦОН105), що перебуває на балансі ДП «Первомайськвугілля».
Місцезнаходження об’єкта: 93292, Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське,
вул. Куйбишева, 21. 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 Полякова Т. О. Строк
виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі АПК відокремленого
підрозділу «Шахта «Карбоніт» (інв. № 20, реєстр. № 32320594.3.СВЖЦОН060),
що перебуває на балансі ДП «Первомайськвугілля». Місцезнаходження об’єкта:
93295, Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Луначарського, 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, llugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Полякова Т. О. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1 – адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість; для
об’єктів № 2,3 – розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
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);
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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 19 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 робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок: (06452) 4-23-48.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
199,66 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу № 3
(інв. № 10320002), що перебувають на балансі ДНЗ «Сєверодонецьке 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: ПП «Оріго». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна 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 22 червня 2018 року о 10.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульвар 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 робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок: (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 загальною площею
11,9 м2 на першому поверсі будинку вантажної дільниці (в’їзд в Україну) міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному
управлінні Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Львівзовніштранс».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення, що на поверховому плані позначені № Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХХХ, ХХХІ, ХХХІІ, ХХХІІІ, загальною площею 140,5 м2, розміщені в підвалі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Гніздовського, 6. Балансоутримувач: ДНЗ «Львівське вище професійне
училище інформаційно-комп’ютерних технологій». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Гніздовського, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Іньшин Євген Вячеславович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду та парапету будівлі загальною площею 73,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПФ НВП «Комтех-плюс».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 130,0 м2 на другому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «ПАВО ГРУП».
 5. Назва об’єкта оцінки: відособлений металевий склад площею 148,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач:
ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Оскарпаркет».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
234,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с. Добротвір, вул. Шевченка, 5. Балансоутримувач: Добротвірська ТЕС ПАТ «Західенерго». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с. Добротвір, вул. Шевченка, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Веретельник Ганна Романівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина прибудинкової території (замощення)
загальною площею 260,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп.
В. Чорновола,4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола,4. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Приватні Австрійські Інвестиції».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
919,93 м2 в культурно-побутовому корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних
кострукцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПП «Фольга-Сервіс».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – 8 – 3000,0 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для об’єктів № 1, 4, 6, 7 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єкта № 3 – частин конструктивних елементів будівель, споруд для розміщення реклами; для об’єктів № 2, 5, 8 – приміщення, частини будівель
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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 інформації про подібні до
об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області
о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 33,4 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 8. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Сахарова, 23. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП
«Ветеринарна аптека «Фактор».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 6 загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Д-2». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Верещиця, вул. Богуна, 4а. Балансоутримувач: Львівський державний університет внутрішніх справ. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Верещиця, вул. Богуна,
4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гандабура Анатолій Іванович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «А-4». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 26. Балансоутримувач: Львівський державний
університет внутрішніх справ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 26. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гандабура Анатолій Іванович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 32 загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Медової Печери, 53. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової Печери, 53. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ситник Володимир Юрійович.
 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
361,3 м2, а саме: будівля хімчистки під літ. «Д-1» площею 49,9 м2 та нежитлові
приміщення будівлі адміністративного корпусу під літ. «Е-2» площею 311,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Плугова,12а. Балансоутримувач:
Львівська філія Концерну «Військторгсервіс». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Плугова, 12а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Сідельник Ігор Степанович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані виробничі приміщення загальною площею 69,41 м2 в будівлі гаража та виробнича площадка загальною
площею 153,68 м2 біля будівлі гаража. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Фермерське господарство «ЕЛІТФРУКТ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 2,3,4 – 2400,0 грн, для
об’єктів № 1,5,6 – 3000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для об’єктів № 1, 5, 6 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість); для об’єктів № 2, 3 – приміщення, частини будівель (для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єкта № 4 –
приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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 інформації про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області
о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

Полтавська область
Інформація
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина приміщення ЦТЕ № 3 КП «Укрспецзв’язок» загальною площею 70,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гагаріна, 86, м. Пирятин,
Полтавська область. Балансоутримувач: Казенне підприємство «Укрспецзв’язок».
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Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «АХІМ
ЕНЕРДЖИ». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість. Статус об’єкта оренди – «Обмежений доступ».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в адміністративній будівлі площею 15,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Виноградна, 13, м. Глобине, Полтавська область. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: самозайнята особа – адвокат Завезіон Є. Л. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення адмінбудівлі площею 121,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 23, смт Оржиця, Полтавська область. Балансоутримувач: Лубенське об’єднане управління Пенсійного фонду України. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Комунальне підприємство «Оржицяводоканал». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 39,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Гребінка, Полтавська область. Балансоутримувач:
Полтавський обласний центр зайнятості. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: Виконавчий комітет Гребінківської міської ради Полтавської області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі експериментальних майстерень загальною площею 398,6 м 2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. М. Бірюзова,53, м. Полтава. Балансоутримувач: Український державний геологорозвідувальний інститут. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Карбон». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 42,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Озерна,1 0, м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: Державне підприємство «Лохвицький спиртовий комбінат». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Смірнов С. І. Основні
ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта: асфальтована площадка площею 29,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська
державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Бєлєй С. П. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди,
зокрема аналогічного функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два
та більше видів функціонального призначення).
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 81,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Покровська, 11, м. Решетилівка, Полтавська область.
Балансоутримувач: Решетилівський художній професійний ліцей. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк». Основні
ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ 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 допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ 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 формами, встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною
Фондом державного майна України від 17.04.2018 № 10-59-7687, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна),1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 15.06.2018 включно.
Конкурси, відповідно до Положення, відбудуться у Регіональному відділенні
ФДМУ по Полтавській області 21.06.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

Сумська область
Інформація
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 83,8 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 7,8 м2 одноповерхової будівлі передавального центру; 2) нежитлові приміщення загальною площею 50,8 м2
одноповерхової будівлі ближнього привідного радіомаяка; 3) нежитлові приміщення
загальною площею 25,2 м2 одноповерхової будівлі дальнього привідного радіомаяка
(балансоутримувач – Харківський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України). Об’єктом оцінки є приміщення
трансформаторних підстанцій. Місцезнаходження об’єктів оцінки 1) та 2): Сумська
обл., Сумський р-н, Червоненська сільська рада; Місцезнаходження об’єкта оцінки
3): Сумська обл., Сумський р-н, Садівська сільська рада. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – Обласне комунальне підприємство «Аеропорт Суми».
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 – приміщення, частини будівель спеціалізованого призначення, зокрема трансформаторних підстанцій.
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’єкта– 3,12 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 р. (включно).
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Інформація
Рв ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі інституту економіки та менеджменту; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
будівлі головного корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
факультету механізації (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 28,8 м2
(балансоутримувач – Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненко). Об’єкт оцінки розташований
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Тішина Т. Д.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
79,6 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби
України Сумської області). Об’єкт оцінки розташований на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Братів Лузанів,48. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ФОП Пащенко І. О.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
124,6 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики України Сумської області). Об’єкт оцінки розташований на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 14а. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Ювченко Н. Є.
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 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено 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, 2 – 2,0 тис.
грн, з оцінки об’єктів оцінки № 3, 4 – 2,2 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 подачі конкурсної документації: 14 червня 2018 року (включно).

Тернопільська область
Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишкова
Платник
вартість
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина площадки з асфальтним покриттям 31.05.2018 Ринкова
20663,00 фоп Головатий
площею 160,0 м2 за адресою: вул. ТекстильЯрослав Іванович
на, 30а, м. Тернопіль, на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Частина нежитлового приміщення цокольного 31.05.2018 Ринкова
8365,46 ФОП Мігенько
поверху головного навчального корпусу
Андрій Юрійович
2
загальною площею 138,5 м за адресою:
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
3 Нежитлові приміщення (поз. 1-22, 1-23,
31.05.2018 Ринкова
0,00
ФОП Муха Руслан
1-24, 1-25) загальною площею 78,3 м2
Романович
адміністративно-господарської будівлі за
адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська область, на балансі
Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей»
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля адмінбудинку
загальною площею 145,4 м2, що перебуває на балансі Теребовлянської районної
державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 04058278). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
48120, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Микулинці, вул. Грушевського,
39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації
для продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Первісна вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2018: 46356,00
грн; знос 100 % – 46356,00 грн; залишкова: 0,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: Тернопільська обл., Теребовлянський
р-н, смт Микулинці, вул. Грушевського,39. Цільове призначення земельної ділянки:
–. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі 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 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завіреними печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів 1, 2, 3, – 1800,00 грн; об’єкта
4 – 4200,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів; об’єкта 4 – не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям; об’єктами подібними до об’єктів оцінки 2, 3, – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки
4, – нерухоме майно – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість та нерухомість для закладів громадського харчування.
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 зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації. Тел. для довідок: (0352) 25-04-87.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, місцезнаходження,
балансоутримувач

Дата оцінки

Вид вартості

Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок:
(0352) 25-04-87.

Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта
Залишкова
Дата оцінки Вид вартості вартість Платник
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення загальною
31.05.2018
Ринкова
604,00 ТОВ
площею 10,0 м2 на першому поверсі головного на«Торгпреса»
вчального корпусу за адресою: вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, місцезнаходження,
балансоутримувач

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 1 – 1800,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки
з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та
торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудуться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації. Тел. для довідок: (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок:
(0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ
ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 1. Об’єкт: частина холу площею 10,3 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету,
за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Потапов Гліб Ігорович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до
інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: об’єкти торговельного призначення.
 2. Об’єкт: частина холу загальною площею 5,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Дащенко Тетяна Володимирівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: об’єкти
торговельного призначення.
 3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 43,2 м2
у будівлі складу запчастин, що перебуває на балансі Державної установи «Північна
виправна колонія (№ 90)», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Ушаков Володимир
Миколайович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
об’єкти офісного призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) 2,4 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції
наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) ):
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому
конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна – не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»,
спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,47, кімн. 225 о 14-й годині через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: державна частка (16%) у статутному капіталі
ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Хмельницькагропроект». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом викупу. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (КВЕД) – 71.11. Кількість необоротних активів:
основні засоби – 20 одиниць, у т.ч. 4 од. – нерухоме майно, 3 од. – КТЗ. Розмір статутного капіталу – 1868,75 тис. грн. Дата оцінки – 31.05.2018. Строк виконання робіт – не
більше 30 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є частки в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства), що мають подібні права контролю, як і оцінювана
частка. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 15 тис. грн.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної
власності» та спеціалізацією в межах цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки
прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
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 Назва об’єкта оцінки № 2: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.

Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 10 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Тел. для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня),79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації
о 10-й годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: вул. Соборна,75, м. Хмельницький, 29013.

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

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості державної частки
відповідно до чинного законодавства. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром 38,0224% у
статутному капіталі ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» (код за ЄДРПОУ 31982410).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4.
Статутний капітал товариства становить 6729095 грн. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області. Дата оцінки: 31.05.2018.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових підвальних приміщень (кімн.
№ 3 – 34,4 м2 та площі спільного користування – 17,16 м2) загальною площею
51,56 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Компанія
«МЕЛАГРЕЙН». Дата оцінки: 31.05.2018.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення майстерні площею
131,40 м2 та гаражні бокси площею 149,30 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Нечуя Левицького,
32/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Колеснік Валерій Миколайович. Дата
оцінки: 31.05.2018.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі площею 3,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.05.2018.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору першого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 39,50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Гарантбудсервіс ЛТД».
Дата оцінки: 31.05.2018.
 2.5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 21,20 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Мадагаскар Тур
Тревел УКРАЇНА». Дата оцінки: 31.05.2018.
 2.6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення триповерхової адміністративної будівлі площею 466,90 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Звенигородському
районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Віктора Погорілого, 1, м. Звенигородка, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: Відділ культури і туризму Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області.
Дата оцінки: 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 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).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); 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).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування
показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі
2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема,
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 3000грн; пакет акцій – 20000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 12 червня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 18 червня 2018 року об 11.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси,18000, тел. 37-29-71.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,20 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Буторіна В. І. Дата оцінки: 31.05.2018.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 4,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Михайловська О. О. Дата оцінки: 31.05.2018.
2. Мета проведення незалежної оцінки - визначення розміру збитків, завданих
об’єкту приватизації.
 2.1. Визначення ринкової вартості розміру збитків, завданих об’єкту
державної власності групи А, – єдиному майновому комплексу колишнього
державного підприємства фірми «Оризон-Транс», що знаходиться за адресою:
20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13, унаслідок неналежного зберігання державного майна. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Дата оцінки: 30.04.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що
перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки 2000 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 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).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення конкурсну документацію
в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); 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).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 3000грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подачі заяв – 19 червня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 25 червня 2018 року об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси,18000, тел. 37-29-71.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 71,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт
з оцінки: ФОП Бреус Д. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: ФОП
Трухан С. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1210,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування. Замовник робіт з оцінки – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом 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 не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру,43.
Конкурсна документація подається до загального відділу 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) 672-818.

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
Назва
№
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з
найбільша
Балансоутримувач
об’єкта
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
ціна надання
оцінки
послуг з
оцінки,грн
1 Нежитлове
76,40 м. Київ, вул. Желя- ДВНЗ «КНЕУ
ФОП Беспрозван- 31.05.2018
приміщення
бова, 8
ім. В. Гетьмана»
ний О.В.
3500

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

Продовження таблиці

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

2 Частина даху 20,00 м. Київ, вул. Антоновича, 180
3 Частина даху 20,00 м. Київ, вул. Антоновича, 180
4 Частина даху 13,00 м. Київ, вул. Антоновича, 180
5 Нежитлове
приміщення
6 Нежитлове
приміщення

69,20 м. Київ, бульв.
Т.Шевченка, 56
18,00 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68

7 Нежитлове
приміщення

21,00 м. Київ, вул. Політехнічна, 14

Балансоутримувач

ДНУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації»
ДНУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації»
ДНУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації»
ДНЗ «КПК ПВФП»
ДП «НДІБМВ»

НТУУ «КПІ ім.
І.Сікорського»

8 Нежитлове 115,80 м. Київ, вул. Є. Хар- Бортницьке міжрайонне
приміщення
ченка (Леніна), 4
управління водного
господарства ім. Гаркуші М. А.
9 Нежитлове 117,80 м. Київ, вул. Волин- Концерн «Військторгприміщення
ська, 47
сервіс»
10 Нежитлове
16,10 м. Київ, вул. Попу- ДП «Укргеоінформ»
приміщення
дренка, 54
11 Нежитлове
17,90 м. Київ, бульв. Чоприміщення
колівський, 13
12 Нежитлові
137,90 м. Київ, вул. Баггоприміщення
вутівська, 27
13 Нежитлове
11,90 м. Київ, вул. Празьприміщення
ка, 5
14 Нежитлове
75,80 м. Київ, просп. Пеприміщення
ремоги, 50
15 Нежитлове
45,60 м. Київ, вул. Есплаприміщення
надна, 4-6
16 Частина не- 22,50 м. Київ, вул. Верхжитлового
ньоключова, 1/26
приміщення
17 Частина не- 2,00 м. Київ, просп.
житлового
Валерія Лобановприміщення
ського, 152а
18 Нежитлове
12,20 м. Київ, вул. Бердиприміщення
чівська, 1

ТОВ «Світ Аутдор
Медіа»

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки,грн
31.05.2018
3500

ТОВ «Світ Аутдор
Медіа»

31.05.2018
3500

ТОВ «Світ Аутдор
Медіа»

31.05.2018
3500

ТОВ
«Магістраль-М»
ТОВ «Смарт Коала Трейдинг»

31.05.2018
4000
31.05.2018
2500

ФОП Лиштван
Д. В.

31.05.2018
3000

ТОВ «Кретек»

31.05.2018
4500

Платник робіт з
оцінки об’єкта

ФОП Чистяков
С. М.
ДІВП «Видавництво «Педагогічна
преса»
Національний інститут ТОВ «ТД «Тюмень
стратегічних досліджень Медіко Україна»
НМАПО ім. П. Л.
ТОВ «Стронг-юа»
Шупика
ДП «Науково-дослідний ФОП Ялимов
інститут «Еластик»
М. Ю.
ДВ «Преса України» ДУС ТОВ «МЕТОДИКА
ПАБЛІШИНГ»
Головне управління ре- ГО «Громадська
гіональної статистики
варта України»
НТУУ «КПІ ім.
ФОП Фощай О.В.
І.Сікорського»

31.05.2018
4500
31.05.2018
3000

ГУ Національної поліції
у м. Києві

31.05.2018
3000

АБ «Укргазбанк»

31.05.2018
3000
31.05.2018
4500
31.05.2018
2500
31.05.2018
4500
31.05.2018
4000
31.05.2018
3000

Центральний госпіталь
МВС України

ПП «Стоматоло31.05.2018
гічний науково3000
клінічний центр
Стаміл»
19 Нежитлове
38,00 м. Київ, просп. Пе- ДВ «Преса України» ДУС БО «Благодійний
31.05.2018
приміщення
ремоги, 50
фонд «Приятелі
3500
дітей»
Конкурси відбудуться 20 червня 2018 року о 15.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 14 червня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної
діяльності, який відбудеться «20» червня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5,6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2
до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок: 281-00-32.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 02.05.2018
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 108,36 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі їдальні
(інв. № 10310006) площею 80,41 м2 та нежитлові вбудовані приміщення в підвалі
п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001) площею
27,95 м2, що обліковуються на балансі ДНЗ «Сєверодонецьке вище професійне училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість
послуги – 2 000 грн, термін виконання роботи – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.04.2018
Нежитлові приміщення № 1-14, 1-15, 1-17 загальною площею 41,9 м2 на третьому поверсі будинку. Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 65. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 200 грн.
Нежитлове приміщення № 12 загальною площею 25,1 м2 у будівлі навчального
корпусу юридичного факультету. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Леда». Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 30,4 м2 на першому поверсі
будівлі. Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Попова, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на цокольному поверсі
13-поверхової адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Стрийська, 35. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 180 грн.
Частина приміщення кухні площею 2,5 м2 на четвертому поверсі будівлі гуртожитку
№ 7. м. Львів, вул. Лукаша, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 600 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 08.05.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина ремонтної майстерні під літ. Б, поз. 1-16, площею
69,3 м2 за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господарства, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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