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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеського державного екологічного університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежилого приміщення їдальні другого поверху будівлі
(інв. № 10310002) загальною площею 351,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Львівська, 15.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 3 190 854,00 (три мільйони сто дев’яносто тисяч
вісімсот п’ятдесят чотири гривні 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 р. – 10 936,76 грн (десять
тисяч дев’ятсот тридцять шість гривень 76 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 їдальні, 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, – 65 620,54 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 351,50 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 застрахованим; 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.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента, у 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 надаються
до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях
та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення
конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено 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.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.: 731-40-59,
731-50-38.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна

 Назва і місцезнаходження об’єкта: гідротехнічні споруди ставу № 2, інвентарний № 202,
реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ403 (у т. ч. дамба, водонапуск), дон. водоспуск (інвентарний № 214, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ413), що розташовані за межами с. Потутори,
в межах земель Потуторської с/р.
Вартість об’єкта згідно з висновком про вартість майна на 31.12.2017 становить 30 476,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25592421.
Юридична адреса: вул. Тургенівська, 82а, м. Київ, 04050.
Основні умови конкурсу.
1. Мета використання нерухомого майна, що належить до державної власності: гідротехнічних
споруд ставу № 2, інвентарний № 202, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ403 (у т. ч. дамба, водона-

пуск), дон. водоспуск (інвентарний № 214, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ413), що розташовані
за межами с. Потутори, в межах земель Потуторської с/р, Бережанського району Тернопільської області та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25592421 – ведення рибного господарства.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди
порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – квітень 2018 року, яка
без урахування ПДВ становить 265,06 грн при орендній ставці 10 %. У подальшому орендна плата
підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Ефективне цільове використання орендованого майна відповідно до мети використання, визначеної умовами конкурсу.
4. Дотримуватись вимог щодо експлуатації об’єкта оренди.
5. Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження строку відповідно до вимог чинного законодавства на момент його закінчення і належного виконання орендарем всіх обов’язків за
договором оренди.
6. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції (щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним).
7. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі шести місячних орендних плат. Розмір завдатку включає
суму сплаченого гарантійного внеску (застави, сплаченої для участі в конкурсі) та різницю між шестимісячною, встановленою за результатами конкурсу, орендною платою і гарантійним внеском, що підлягає
сплаті протягом 10 (десяти) робочих днів з дати укладення договору.
8. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену згідно з висновком про вартість майна, протягом місяця з дати укладення договору оренди на весь строк дії договору оренди.
9. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду, забороняється перехід права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
10. Зобов’язання орендаря щодо дотримання належних екологічних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання майна в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду.
11. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.
12. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутримувачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна,
внесення змін до складу орендованого майна, проведення його реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його вартості за власний рахунок.
13. У разі потреби проводити поточний, капітальний та інші види ремонтів об’єкта оренди за власний рахунок орендаря. Поліпшення орендованого майна, здійсненні орендарем за власний рахунок, які
можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря.
Поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння
йому шкоди (невід’ємні поліпшення), у разі припинення або розірвання договору оренди компенсації
не підлягають і є власністю держави.
14. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого
майна з вини орендаря відновити майно або відшкодувати збитки балансоутримувачу у разі неможливості його відновлення.
15. Наявність у претендента підтвердженого позитивного досвіду використання цього або подібного
майна з дотриманням правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств.
16. Наявність у претендента відповідного КВЕД щодо рибогосподарського виду діяльності.
17. Наявність у штаті спеціаліста з риборозведення (для юридичних осіб), найманого працівника
спеціаліста з риборозведення (для фізичних осіб – підприємців), прийнятого відповідно до цивільноправових угод.
18. Проведення щорічних протиповеневих заходів та дотримання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств.
19. Розроблення виробничої програми використання державного майна з дотриманням рибопродуктивності відповідно до встановлених зон аквакультури.
20. Подання необхідної статистичної та галузевої звітності.
21. Ефективне використання орендарем об’єкта оренди за цільовим призначенням із дотриманням
режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних
зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються.
22. Здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації
водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи.
23. Відшкодування переможцем конкурсу замовнику витрат на проведення оцінки об’єкта оренди
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення договору оренди.
24. Протягом 30 днів з дати затвердження результатів конкурсу фізична або юридична особа, з якою
прийнято рішення укласти договір оренди, але яка відмовилась від його підписання, у разі відсутності
пропозицій, що відповідають умовам конкурсу від інших учасників конкурсу, зобов’язана компенсувати
витрати, зазначені в пункті 21.
25. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем
договір про відшкодування експлуатаційних витрат балансоутримувача.
26. Орендарю забезпечити доступ до об’єктів оренди орендодавцю спільно з балансоутримувачем
для проведення систематичних обстежень державного нерухомого майна (об’єкта оренди) з метою
встановлення його стану та цільового використання. На вимогу орендодавця та балансоутримувача
надавати їм необхідну інформацію щодо об’єкта оренди.
27 Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні сплатити гарантійний
внесок (заставу) у розмірі 70 % шестимісячної стартової орендної плати та надати до регіонального відділення підтвердні документи про його сплату разом з іншими документами, необхідними для участі в
конкурсі. Застава має бути перерахована на рахунок № 37313019011911 у банк: ДКСУ м. Києва, МФО
820172, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372,
призначення платежу: «Гарантійний внесок (застава) за участь у конкурсі з оренди».
28. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума застави зараховується йому як
виконання зобов’язання за договором оренди (складова завдатку). Особам, які не стали переможцем
конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 7-денний термін з дня укладення договору оренди на
рахунки, вказані учасниками конкурсу.
29. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 5 робочих днів з моменту отримання його проекту від орендодавця розцінюється орендодавцем, як відмова від його укладення, і гарантійний внесок (застава) поверненню не підлягає, а перераховується до державного бюджету.
30. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту в обов’язковому порядку необхідно
ознайомитися з об’єктом оренди і умовами його експлуатації та разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі, надати інформацію регіональному відділенню про ознайомлення з об’єктом.
31. Питання користування земельними ділянками під об’єктами оренди, водними об’єктами а також
отримання дозволу на спеціальне водокористування переможець конкурсу вирішує самостійно після
укладення договору оренди відповідно до вимог чинного законодавства.
32. Юридичні та фізичні особи, які відмовились від укладення договору оренди, ставши переможцями у конкурсі на право оренди державного майна, проведеному регіональним відділенням, до участі
в подальших конкурсах не допускаються.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
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Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено на 11-й календарний день, починаючи
з дня, наступного за днем публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», об 11.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-36-38.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь в конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; 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
та документи, які 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», зареєстрованим в Мін’юсті 01.03.2013
за № 346/22878 (зі змінами); проект договору оренди об’єкта, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); належним чином завірені копії документів на підтвердження виконання п. 15 та п. 17; копію розписки про ознайомлення
з об’єктом оренди (п. 30); інформацію про відсутність застосування до претендента
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника); відомості про претендента відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906, а саме:
а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами: 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.
Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші документи подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені.
Помарки і виправлення в них не допускаються.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 16.00.
Отримати додаткову інформацію можна у РВ ФДМУ по Тернопільській області за
адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 701, тел. (0352) 52-36-38. Заяви для участі у конкурсі приймаються за цією ж адресою (каб. 603-604).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна

 Назва об’єкта: лабораторія-кафе загальною площею 44,9 м2 на першо-

му поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 122.
Орган управління: Міністерство освіти науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 1 279,02 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – квітень 2018 року, виходячи із вартості майна – 373 160,00
грн без урахування ПДВ, визначеної звіті про незалежну оцінку майна на 31.01.2018
(орендна ставка 4 %).
2. Мета оренди – розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальних закладах.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011
№ 906). Розмір гарантійного внеску становить 7 674,12 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка на призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ в Херсонській області АР Крим та м. Севастополі;
ідентифікаційний код – 21295778; рахунок одержувача 37317082001233; банк одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для
участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – лабораторії-кафе загальною
площею 44,9 м2 на першому поверсі навчального корпусу за адресою: м. Херсон,
вул. Богородицька, 122».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – квітень 2018 порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Внесення орендної плати у розмірі за 6 (шість) місяців протягом 10 (десяти)
робочих днів від дати укладення договору.
7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
8. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов страхування
орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф у розмірі
1 500,00 гривень.
9. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
10. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі якщо орендар подає заяву на
погодження орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна,
він зобов’язаний надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.
11. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання
та дотримання заходів протипожежної безпеки.
12. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
13.Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем
за період оренди, не підлягає компенсації.
14. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)
майна, що належить до державної власності.
15. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення
договору оренди.
16. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків
згідно з договором оренди.
17. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який
становить 30 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками
в конкурсних пропозиціях.
18. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції
відповідно до законодавства.
19. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах
потенційного орендаря).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 о 14.00 на 14-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за
десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій
від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; 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
претендентом;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). Водночас на
конверті зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка
по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю з 8.00 до 14.45, у передсвяткові дні – з 8.00 до
15.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день,
то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими
днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, каб. 246 або за тел. (0552)
26-22-18.

11 червня 2018 року

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

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 8,1 м2 за адресою: м. Київ, вул. Вінницька,
10 (на 2-му поверсі навчального корпусу), що перебуває на балансі Державного університету інфраструктури та технологій.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28 лютого 2018 року становить 116 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – квітень 2018 року становить
394,05 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна ставка 4 %);
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 2 364,30 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 – нежитлових
приміщень площею 8,1 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вінницька, 10 (на
2-му поверсі навчального корпусу) та перебуває на балансі Державного університету
інфраструктури та технологій 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 – 1 рік;
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 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали
відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок
переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам
конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі,
гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі
скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % 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; 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 10.30 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) 281-00-21.
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу на право укладення договору оренди, що відбувся 04.06.2018

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціонуна право укладення договору оренди нерухомого
державного майна – гідротехнічних споруд за адресою: Рівненська обл., Гощанський
р-н, с. Русивель, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», конкурсною комісією прийнято рішення оголосити переможцем конкурсу та укласти договір
оренди з юридичною особою – Приватним підприємством «УКРІНВЕСТЕНЕРГО».

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна, що відбувся 30.05.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових
приміщень – кімн. № 3, 9 на 1-му поверсі одноповерхової адміністративної будівлі,
інв. № 10310024, реєстровий № 21247874.1.ЮФШЛОЖ007, літ. А, загальною площею
45,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2, що перебувають на балансі Куп’янського міськрайцентру зайнятості, з єдиним претендентом, що
прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ТОВ «Коло Турботи».
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку
учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право
оренди державного майна: нежитлових приміщень – кімн. № 1, 2, 3 одноповерхової
будівлі складу, літ. за техпаспортом «М-1», інв. № 1137, загальною площею 618,2 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка, 1, що
перебувають на балансі Державної установи «Курязька виховна колонія імені А. С.
Макаренка», таким, що не відбувся.
3. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку
учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право
оренди державного майна: нежитлових приміщень – кімн. № 101,103 на 2-му поверсі
2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень, інв. № 1030001, літ. А-2-4,
загальною площею 162,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 39, що
перебувають на балансі ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних
технологій Харківської області», таким, що не відбувся.

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

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

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049, м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 28.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30,
військове містечко № 29, рік побудови – 1936.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2018 становить 38 478,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 288,59 грн (без урахування
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2018 року (орендна ставка – 9 %) за
умови використання об’єкта оренди під розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
корегуванню на індекси інфляції згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Основні умови конкурсу та вимоги до експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж дві місячні
орендні плати, протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у
повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції (щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю
за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за користування земельною
ділянкою під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна окремого об’єкта; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 (кімн. 5)
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу
та завірений печаткою (за наявності), та комплект документів, передбачених Переліком
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти учасника не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької
діяльності; декларацію про доходи;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в
проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 10) за адресою: м Київ, просп. Повітрофлотський, 28, в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу, із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач). Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

ІНФОРМАЦІЯ Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова
адреса: 03186, м. Київ, вул. авіаконструктора Антонова 2/32, а/с 37, (фактичне розташування: м. Київ, вул. Курська,13а).
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення будівлі площею 1,0 м2 за адресою: Київської обл., м. Васильків, вул. Декабристів,
40, військове містечко № 2, інв. № 16.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2017 становить 6 289,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 48,84 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – березень 2018 року (розміщення торговельного
автомата, що відпускає продовольчі товари).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика
площею 7,0 м2 за адресою: Київська обл., Переяслав- Хмельницький р-н, с. Дівички, військове містечко № 1.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2017 становить 4 064,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 28,05 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – березень 2018 року (розміщення торговельного
об’єкта, що здійснює продаж продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – на 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата, протягом місяця з моменту укладення договору
оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати
орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки
майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь
орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для
військовослужбовців на земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ та
МОУ 26.07.2000 за № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; копію ліцензії
на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу
розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню 10 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації за адресою: 03186, м. Київ,
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, а/с 37. Телефон (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Житомира про проведення конкурсу на право
укладення договорів оренди нерухомого військового майна

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира ЗСУ
за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення складу
(інв. № 37) площею 57,2 м2; нежитлові приміщення складу (інв. № 64) площею
13,8 м2 військового містечка № 165, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира
та розташовані за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31.08.2017 становить 36 950,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 603,58 грн (без ПДВ), а саме: інв. № 37 –
486,26 грн, інв. № 64 – 117,32 грн за базовий місяць – березень 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 18 % (під розміщення літніх будиночків).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди –
березень 2018 р., що становить 603,58 грн (без ПДВ), а саме: інв. № 37 – 486,26 грн,
інв. № 64 – 117,32 грн, але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями; своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого майна; термін дії договору
оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою
перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням;
зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому приміщенні; протягом
15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання
та укласти прямий договір з постачальною організацією; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна
плата за перший місяць оренди, що вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору; заборона передавати орендоване
майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна; відшкодування
переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів
з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді». Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо він є робочим) з дня
опублікування цієї інформації об 11.00 в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел.: (0412) 22-77-76.
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відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
1 Фонд державного Не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Соболівський цукро- Нерухоме майно – нежитлова будівля (літ. «А») 41670946.2.ААБАГИ814 Вінницька обл., Теплицький р-н, с.
441,8; 270,8
46 831,00;
майна України
вий завод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Енерго-Сфера», 41670946, 21050, з ґанком; фундамент (літ. «Ф»)
Соболівка, вул. Виробнича, 1
(площа за5 828,00
м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 15, кв. 1, тел. (096) 432-35-98
будови)
2 Міністерство осві- 25499785, Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці», Нерухоме майно – нежитлове вбудоване примі–
21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського
65,3
304 410,00
ти і науки України 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського (колишня Тарногродського), 27, тел. (0432) 50-98-67 щення на 1-му поверсі учбового корпусу (літ. А1)
(колишня Тарногродського), 27

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
2 роки 364 дні

Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів (із погодинним режимом використання)

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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 номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та вугільної 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європейська, 15, тел. (0562)
Нежитлове вбудова- 05410777.2.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Євро48,18
413 481,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викопромисловості України
756-82-09
не приміщення
пейська, 15
ристовується для провадження підприємницької діяльності
2 Міністерство освіти і науки України 19097120, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області,
Нежитлові вбудовані
–
м. Кривий Ріг, вул. Би123,1
364 136,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
м. Дніпро, просп. Пушкіна, 36, тел. (056) 31-25-82
приміщення
кова, 12
3 Міністерство регіонального роз02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і
Нежитлові вбудовані
–
м. Дніпро, вул. Січес24,47
212 904,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить дівитку, будівництва та житловоцивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (0562) приміщення
лавська Набережна, 29
яльність у сфері права
комунального господарства України 745-01-12
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

Назва органу управління

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

1 Державне агентство рибного гос- 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04053,
подарства України
тел./факс (044) 486-07-91

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
25592421.23.ААЕЖАГ845 На р. Унава, в межах с. Квітневе Попільнян–
ського р-ну Житомирської області

реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди нагульного ставу «Жовтневий» площею 54,6966 га на р. Унава

вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
267 027,00

максимально можлимета використання
вий строк оренди
До 3 років
Для риборозведення

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

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
34606048, Львівський державний університет фізичної культури, Нежитлові приміщення (№ 32, 33, 34)
–
м. Львів,
79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11
на 1-му поверсі будівлі корпусу НСК
вул. Черемшини,17

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
38,8
693 669,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж тостаном на 28.02.2018
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській 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
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1
Міністерство внутрішніх 08592253, Управління МВС України в Миколаївській області, вул.
Нежитлові приміщення першого повер–
м. Миколаїв, вул. Дека66,6
205 312,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні з пошиву
справ України
Декабристів, 5, м. Миколаїв, 54001, тел. (0512) 53-12-00
ху адміністративної будівлі
бристів, 5
та ремонту форменого одягу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та
факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02546996, Вище професійне гірничо-будівельне училище, вул. Космоі науки України
навтів, 10, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., 39800, тел. (05348)
7-50-91

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлове приміщення (кабінет 405) на 4-му поверсі будівлі адміністративно02546981.1.ЧШБИЦЖ001 вул. Строни, 21, м. Горіш95,6
387 000,00
2 роки 11 місяців Проведення теоретичних навчань слухачів
2
навчального корпусу площею 48,3 м та нежитлове приміщення (кабінет 406) на 4-му
ні Плавні, Полтавська обл.
автошколи ВПК ПрАТ «Полтавський ГКЗ»
поверсі будівлі адміністративно-навчального корпусу площею 47,3 м2
найменування

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 РІВНЕНСЬКІЙ 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 неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська,106
Будівля трансформаторної підстанції «Т-1»
–
Рівненська обл., м. Рівне,
125,9
83 280,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
науки України
вул. Київська, 106
проектно-кошторисні та вишукувальні роботи
2 Міністерство інфра38758107, філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрін- Частина приміщення тамбуру, прибудова–
Рівненська обл., м. Рівне,
4,0
28 077,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу оптики (окулярів)
структури України
теравтосервіс», 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
ного до 1-го поверху адмінбудинку
вул. Небесної сотні, 34
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною оцінкою
загальна площа, м2
без ПДВ, грн
вул. С. Наливайка, 4, м. Теребовля,
26,3
69 900,00
Тернопільська обл.

максимально можливий
мета використання
строк оренди
Державна служба
02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001,
Частина нежитлової будівлі (поз. 15)
02362374.1.АААДЕЖ267
Розміщення офісного при2 роки 11 місяців
статистики України вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-50-31, 52-23-92
адміністративної будівлі літ. А
міщення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

1

місцезнаходження

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

Назва органу
управління
Міністерствоосвіти і
науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00493741, Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, тел. (057) 700-38-88

найменування
Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11 на підвальному (цокольному) поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. 103100001

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
майна
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Харків, просп. ЮвілейРозміщення автомийки
130,7
542 900,00
1 рік
ний, 65г

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 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
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти і 02548506, Вище прфесійне училище № 4 м. Хмельницького, вул. Інсти- Підвальні приміщення у будівлі
–
вул. Інститутська, 10, м. Хмель278,6
353 333,00
2 роки 11 місяців
Розміщення цеху з виробнауки України
тутська, 10, м. Хмельницький, 29016, тел. (0382) 72-76-31
блоку теоретичних занять
ницький
ництва та ремонту меблів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління
Державна фіскальна
служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
39292197, Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні)
Головного управління ДФС у Черкаській області, вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, тел. (0472) 54-05-31

найменування

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
9292197.329. АААДЕД795 вул. Хрещатик, 235,
1,0
8 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення платіжного термінала
м. Черкаси
самообслуговування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення
фойє 1-го поверху адмінбудівлі

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
максимально
загальна
мета використання
за незалежною можливий строк
площа, м2
оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство осві- 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027, Нежитлові приміщення будівлі ангара № 2
–
Чернігівська обл., Чернігів551,4
323 028,50
2 роки 364 дні Для здійснення спільних з факультетом життєдіяльності та природокористування і туризти і науки України м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
навчально-виробничої дільниці «Деснянка»
ський р-н, с. Деснянка
му робіт з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та після врожайних досліджень
2 Міністерство осві- 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027, Нежитлове приміщення будівлі автогаража
–
Чернігівська обл., Чернігів67,7
46 092,39
2 роки 364 дні Для здійснення спільних з факультетом життєдіяльності та природокористування і тути і науки України м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
навчально-виробничої дільниці «Деснянка»
ський р-н, с. Деснянка
ризму робіт з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та після врожайних робіт
3 Національна по40108651, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, Частина нежитлового приміщення на 1-му 08676702.6. РЮОАФА040 м. Чернігів, вул. Старо3,0
11 076,50
2 роки 364 дні Розміщення кавового апарата
ліція України
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, тел.: (0462) 61-91-10, 67-83-63 поверсі адміністративної будівлі
білоуська, 4а
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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 охорони
здоров’я України
2 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
22863747, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13а, тел. 253-66-26
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94

найменування

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
1-му поверсі будівлі
Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення у корпусі фізико-математичного
ліцею
3 Міністерство освіти і НТУУ «Київський політехнічний інститут України імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп.Перемоги, Нерухоме майно – частина даху актового залу
науки України
37, тел. (044) 204-82-82

№ 47 (1171)

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, Кловський
17,0
341 470,00
2 роки
узвіз, 13а
станом на 30.04.2018
11 місяців
м. Київ, просп. Ака172,0
2 335 073,00
2 роки
деміка Глушкова, 6
станом на 28.02.2018
11 місяців

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
–
–

м. Київ, просп. Перемоги, 37і

13,5

438 960,00
станом на 31.03.2018

2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної
власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для проведення підприємницької діяльності (погодинне
використання – 26 год./міс.)
Розміщення технічних засобів та трьох антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку

11 червня 2018 року



4
№
з/п

відомості
приватизації

Назва органу
управління

4 Міністерство освіти і
науки України
5 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
02070921, Національний технічний університет України «Київський національний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
реєстровий
загальна
найменування
місцезнаходження
незалежною оцінможливий строк
номер майна
площа, м2
кою, грн
оренди
Нерухоме майно – частина даху будівлі кор–
м. Київ, просп. Пе23,8
394 459,00
2 роки
пусу науково-технічної бібліотеки
ремоги 37л
станом на 31.03.2018
11 місяців
Нерухоме майно – частина нежитлового при–
м. Київ, вул. Бор5,0
91 020,00
1 рік
міщення (частина холу на 1-му поверсі будівлі
щагівська, 122
станом на 28.02.2018
навчального корпусу № 21)

Продовження таблиці

мета використання
Розміщення технічних засобів та трьох антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

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

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: павільйон № 28
площею 598,3 м2 та будівля № 152 площею 68,5 м2, розташовані за адресою:
вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковуються на балансі національного
комплексу «Експоцентр України». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 14 приміщень.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 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), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України. Платник послуг з
оцінки – ТОВ «ГЛАССХАУС».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у 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 в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 25 площею
15,6 м2 на 2-му поверсі будівлі міської ради (літ. А), що перебуває на балансі фінансового управління Калинівської райдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука (колишня Дзержинського), 47. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: фінансове управління Калинівської міської ради. 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 01.01.2018: відновна – 9502,12
грн, залишкова – 1979,18 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі: част. № 21 (5,3 м2); на 5-му поверсі: № 24 (11,9 м2), № 25 (15,5 м2), № 27
(15,5 м2) загальною площею 48,2 м2 виробничо-ветеринарного комплексу
(літ. А), що перебувають на балансі Вінницької регіональної державної лабораторії
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 19.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 11.05.2018: відновна – 11099,98
грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 1,9 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 522 – 526 загальною площею 63,0 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває
на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за даними БТІ). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки: ФОП Любавін В. І. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 5 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.04.2018: відновна – 35347,39 грн;
залишкова – 12150,73 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): 30.06.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 14 (0,8 м2),
№ 15 – 22 (127,3 м2) загальною площею 128,1 м2 адміністративної будівлі казначейства (літ. А), що перебуває на балансі управління Державної казначейської служби
України у Шаргородському районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану (Леніна),
250. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 8 приміщень, 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 20257,00
грн; залишкова – 10972,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 площею
129,1 м2 у прим. № 2 майстерні для ремонту механізмів (літ. Б); гараж бокс (літ.
З) площею 43,1 м2, що перебувають на балансі Вінницького регіонального управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, Сабарівське шосе,
23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Агробізнес». Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 приміщення, 1 будівля. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 21.05.2018: нежитлове вбудоване приміщення № 1 площею 129,1 м2,
у прим. № 2 майстерні для ремонту механізмів (літ. Б), відновна – 43517,23 грн; залишкова – 21833,80 грн.; гараж бокс (літ. З) площею 43,1 м2, відновна – 17202,15 грн;
залишкова – 8777,80 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель; окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,0 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 року.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 5 площею
4,9 м2 на 1-му поверсі триповерхової будівлі (літ. А), що перебуває на балансі
управління Державної казначейської служби України у Могилів-Подільському районі та
м. Могилів-Подільський Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000,
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Компанія Хатанет». 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 01.07.2016: відновна – 1398,00 грн; залишкова – 769,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.

11 червня 2018 року

оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі площею від 600,0 м2.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10 000,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 20 червня 2018 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 25 червня 2018 року о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: частина споруди
«Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею
1 000,0 тис. м2, розташована за адресою: вул. Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять,
Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: вул. Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять,
Іванківський р-н, Київська обл.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Наявність
об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наКонкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); 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 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок-четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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 – незавершене будівництво
дільничної лікарні на 25 ліжок. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52. Балансоутримувач: відсутній.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації
шляхом продажу на електронному аукціоні. Кількість об’єктів – 3 об’єкти незавершеного будівництва (дільнична лікарня на 25 ліжок, ступінь будівельної готовності – 30 %,
котельня дільничної лікарні, ступінь будівельної готовності – 25 %, гараж дільничної
лікарні, ступінь будівельної готовності – 20%). 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 № 2: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво
лазні на 10 місць. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький
р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38. 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 – 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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018
року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного 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 із:
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

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
казом Фонду державного майна України від 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), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України. Платник послуг з
оцінки – ТОВ «Зелдімпекс по Торгівлі та Наданню послуг».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у 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 в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі 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. 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 встановленою в додатках 3-5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є споруди.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 80 000,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 20 червня 2018 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 25 червня 2018 року о 14.00.
до приймальні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (каб 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел.: (0412) 42-04-18.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення кафе (поз. 34 за планом)
площею 2,5 м2, яке розташоване на першому поверсі будівлі літ. А1, А2, А3 медичного факультету. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
пл. Народна, 1. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Язиков О. О. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості; очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн; строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (позиція 7) площею 25,8 м2
другого поверху п’ятиповерхової адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї, 2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Олефіренко В. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості; очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн; строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз.1-3 першого поверху
згідно з планом) площею 42,1 м2 будівлі гаража літ. Г. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Шевченка, 3. Балансоутримувач: Національний
університет харчових технологій. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Курах
О. П. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель виробничої, виробничо – складської
нерухомості. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн; строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 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 від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх
виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних
документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про претендента (додаток 5); 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).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15.45 15 червня 2018 року. (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 к. ч. у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб.303) 21 червня 2018 року.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний
житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
смт Кольчино, вул. Фрідяшівська. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта малої приватизації шляхом продажу на аукціоні з
умовами. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): незавершене будівництво – 1 одиниця. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – станом
на 01.01.1997– 16064,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості;
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 6000 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 7 календарних днів.
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5

відомості
приватизації

 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – м’ясокомбінат.

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація об’єкта малої приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): незавершеного будівництва – 5 одиниць. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – в цінах
1984 року – 7316,0 тис. грн. Розмір земельної ділянки: 20,0000 га. Кадастровий номер:
2122783800:02:001:0046. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н. Цільове призначення земельної
ділянки: 11.02 (для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості). Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є об’єкти незавершеного будівництва
виробничо-складської нерухомості; очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки –
6000 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 7 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – виробничі приміщення (літ. А) площею 35,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Лейзмана, 4а.
Балансоутримувач: ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131529). Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу балансоутримувачем.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.05.2018: основних засобів – 1 одиниця. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – станом
на 31.05.2018 – 5,158 тис. грн. Розмір земельної ділянки: 0,98 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Виноградів, вул. Лейзмана, 4а. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель виробничо-складської
нерухомості; очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 7 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації –
окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: гребля (позиція за планом І)
площею 982,80 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вільшани, 231а;
відстійник первинний (позиція за планом І) площею 7,2 м2 за адресою: Закарпатська
обл., Хустський р-н, с. Противень, 760; пісколовка горизонтальна з пропускною здатністю 20 л/с. площею 2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень;
будівля хлораторної установки з двома біофільтрами відстійників (літ. А) площею 25 м2
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 760; нагірна канава №1
над зрівняльною шахтою (позиція за планом № 1) площею 132,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747е; нагірна канава № 2 нижче рівня
зрівняльної шахти (позиція за планом № 2) площею 132,0 м2 за адресою: Закарпатська
обл., Хустський р-н, с. Противень, 747є; кювет над будівлею дросельних затворів (позиція за планом № 3) довжиною 45,0 пог. м за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень, 747ж; відстійник будівлі ГЕС (позиція за планом № І) площею 4,0 м2
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747г; відвідний канал
(позиція за планом № ІІ) площею 827,2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень, 747г; аварійний скид з колекторного приміщення (позиція за планом № ІІІ) площею 30,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747г; намулові площадки (позиція за планом № І-ІІІ) в кількості 3 штуки площею
19,6 м2 кожна загальною площею 58,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень, 747в; будівля біофільтра з двома радіальними відстійниками (літ.
Б) площею 53,9 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747в;
будівля хлораторної установки (літ. А) площею 21,4 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень, 747в; міст через швидкотік площею 75,7 м2 за адресою:
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747д; сарай біля клубу ТРГЕС (літ. А-1)
площею 52,5 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 732а.
Балансоутримувач: ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131529). Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу балансоутримувачем.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) станом на 31.05.2018: основних засобів – 15 одиниць. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів – станом на 31.05.2018 – 0,119 тис. грн. Розмір
земельної ділянки: 163,11 га, 9,1422 га, кадастровий номер: 2125386200:03:001:0002.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Хустський р-н. Цільове
призначення земельної ділянки: 14.01. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування та оренда земельної ділянки. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є будівлі і споруди енергогенеруючих підприємств;
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 40 000 грн. Строк виконання робіт
з оцінки не має перевищувати 14 календарних днів
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: виробничі приміщення
(літ. А) площею 50,5 м2 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє,
вул. Закарпатська, 130а; водозабір біля плотини (літ. Б) площею 96,9 м2 за адресою:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22а; збір головного вузла (літ. А) площею 29,7 м2 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22а; рісберна плотини с. Кам’яниця Ужгородської ГЕС
(позиція за планом V) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця,
вул. Ужанська, 22а; плотина головного вузла (літ. В) площею 1148,3 м2 за адресою:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22а; паводковий
водозлив поз. VII та поз. VI – аварійний водоскид Оноківської ГЕС площею 264,0 м2
за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17б;
сміттєутримуюча решітка водозабору турбінами ОнГЕС за адресою: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17; сміттєутримувач решітка
водозабору гідротурбін УжГЕС за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Оноківці, вул. Енергетиків, 4б. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н та м. Ужгород. Балансоутримувач: ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код
ЄДРПОУ 00131529). Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу
балансоутримувачем. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) станом на 31.05.2018: основних засобів – 8 одиниць. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів – станом на 31.05.2018 – 4,116 тис. грн. Розмір
земельної ділянки: 1,0929 га, кадастровий номер: 2124855500:10:024:0006, 1,0265 га,
кадастровий номер: 2124855500:10:024:0005. Місце розташування земельної ділянки:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: 14.01,
14.02. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування та оренда
земельної ділянки. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є будівлі і споруди та обладнання енергогенеруючих підприємств; очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 40 000 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 14 календарних днів
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 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 від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
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 в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх
виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних
документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про претендента (додаток 5); 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).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, тел. для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 21 червня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 год. к. ч. у РВ ФДМУ по Закарпатській області
(адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 26 червня 2018 року.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu. gov. ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 569,2 м2
триповерхової будівлі лабораторно-побутового корпусу (літ. М, інв. № 13281),
а саме: № І площею 16,0 м2 першого поверху, № ІІІ, з № 201 до № 204 включно,
№ 207, 208, з № 214 до № 217 включно площею 356,2 м2 другого поверху, № V, з
№ 301 до № 311 включно, з № 338 по № 342, площею 197,0 м2 третього поверху.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація
Бердянського морського порту). Платник робіт з оцінки: ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (у складі
приміщень № 1, 3) першого поверху одноповерхової будівлі (літ. Д-1) загальною площею 42,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольський
професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Квашневська І. В. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 8 загальною
площею 4,0 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Східний, 19/2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету». Платник робіт з оцінки: ФОП Соляник
Т. Л. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20 м2; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 87,4 м2
будівлі літ. А-11, реєстровий № 02360576.31. АААДЕЕ919, а саме: нежитлове
приміщення № 23 площею 49,4 м2, № 27 площею 12,5 м2, частина приміщення № 24
площею 3,5 м2, та частина приміщення № 22 площею 22,0 м2 цокольного поверху будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Рекламно-видавниче агентство «Просвіта». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 63, 65 першого поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6, реєстровий номер 0540256.3.
ТМЯВЖЮ026) загальною площею 31,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка (Гастелло), 71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький металургійний коледж (код ЄДРПОУ 00193588) Запорізької державної
інженерної академії (код ЄДРПОУ 05402565). Платник робіт з оцінки: ФОП Шолтис
О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 34 загальною площею
250,80 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. Б-4). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Уральська,1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання. Балансоутримувач майна: ДП МОУ «Запорізький автомобільний ремонтний завод» (військова
частина А 0652). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Аргенталь» Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля військомату літ. А-3, реєстровий
№ 1239559.82. ААББАА726, площею 1369,7 м2; будівля гаража літ. Б, реєстровий номер 1239559.82. ААВАВГ222, площею 45,9 м2; будівля гаража літ.
В, реєстровий № 1239559.82. ААВАВГ223, площею 19,3 м2; будівля гаража
літ. Г, реєстровий № 1239559.82. ААВАВГ224, площею 55,1 м2; будівля гаража літ. И, реєстровий № 1239559.82. ААВАВГ225, площею 28,7 м2; навіс літ.
Д, реєстровий № 1239559.82. ААВАВГ226, площею 6,3 м2; навіс літ. З, реєстровий № 1239559.82. ААВАВГ227, площею 28,6 м2; огорожа, реєстровий
№ 1239559.82. ААВАВГ228 (огорожа № 1 площею 19,6 м2; ворота № 2 площею
10,2 м2; огорожа № 3 площею 29,4 м2; ворота № 4 площею 9,4 м2; огорожа № 5
площею 70,8 м2; огорожа № 6 площею 65,2 м2; огорожа № 7 площею 32,8 м2;
огорожа № 8 площею 21,2 м2; хвіртка 1 од.; огорожа № 10 площею 20,3 м2); замощення, реєстровий № 1239559.82. ААВАВГ229 (замощення (асфальтове) І
площею 1059,0 м2; замощення (плити) ІІ площею 37,0 м2; замощення (асфальтобетон) ІІІ площею 495,0 м2), що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у
процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,
20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: Запорізький обласний військовий комісаріат. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 5900 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням; споруди та елементи
благоустрою території, зокрема аналогічного функціонального призначення.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і які
будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація
про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів,
що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними),
бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подалидокументи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент
до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22,16. Тел. для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій
області (каб. 10) до 15.00 22.06.2018 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 27.06.2018 о 10.00
за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 8,2 м2, що знаходиться на 12-му поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2 та перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України і в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької
об’єднаної державної податкової інспекції. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України і в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької об’єднаної державної податкової інспекції. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних акти-

вів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн. – інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018 Площа земельної ділянки:
4,8748 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Глинки, 2. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (тел. 0672166560). Подібними об’єктами є
частини нежитлових приміщень та приміщення для встановлення обладнання операторів зв’язку. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина башти зв’язку та її оглядова площадка площею 6,0 0 м2, що знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Юрія Бутусова (Панфіловців), 22б та перебуває на балансі Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Юрія
Бутусова (Панфіловців), 22б. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн. – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.06.2018. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування
земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Юрія Бутусова (Панфіловців),
22б. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» (0504873633, Бурлаков Юрій Олексійович). Подібними
об’єктами є споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для розміщення обладнання операторів зв’язку. Очікувана ціна надання послуг з
оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується Фондом державного майна України
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша встановленої в
абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у
пунктах 5 – 10 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімн. 801 Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 по 02.07.2018 включно у робочий час до 16.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Тел. для довідок (0522)
33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 06 липня 2018 року о 9.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів КТЗ у складі: бортовий
причіп МАЗ 8926, реєстр. № 09719АМ (інв. № 058159); вантажний (самоскид)
КАМАЗ 5511, реєстр. № 07587 АТ (інв. № 158132); вантажний (сідловий тягач) КАМАЗ 5410, реєстр. № 07590 АТ (інв. № 158139); бортовий тентований
напівпричіп МАЗ 938662-18, реєстр. № 10410 АМ (інв. № 158177) зі складу
цілісного майнового комплексу державного підприємства «Попаснянський
вагоноремонтний завод». Місцезнаходження об’єкта: 93300, Луганська обл.,
м. Попасна, вул. Залізнична, 1. Мета оцінки: визначення розміру збитків, нанесених
державі, внаслідок неналежного зберігання державного майна. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:(06452)4-23-48, lugansk@spfu. gov.
ua. Платник: ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 6,5 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 напряму 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
реальні збитки КТЗ.
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 27 червня 2018 року о 10.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення ФДМУ по
Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а (кім.313). Телефон для довідок: (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 21 загальною
площею 33,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати 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): 30.04.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ФОП Вишиванюк Олена Дмитрівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі (№ 8,
9, 10, 11) загальною площею 48,2 м2 у будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Городоцька, 186. Балансоутримувач: Львівський відокремлений підрозділ
Державної установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для укладання 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, 186. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки: ГО «Українська федерація любителів орхідеї».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі (№ 17,
18, 19, 20, 21) загальною площею 62,5 м2 у будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 186. Балансоутримувач: Львівський відокремлений
підрозділ Державної установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ
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України». 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, 186.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки: ГО «Українська орхідейна асоціація».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі загальною площею 1828,7 м2,
а саме: виробничий корпус літ. «З-2» площею 1348,7 м2, трансформаторна підстанція літ. «Л-1» площею 23,6 м2, навіс літ. «П-1» площею 456,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 150. Балансоутримувач: Львівська
філія концерну «Військторгсервіс». 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. Личаківська, 150. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ФОП Телішевський Юрій Андрійович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 7497,6 м2
у будівлі (корпус № 40). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 1.
Балансоутримувач (орендодавець): ДП «ЛДЗ «ЛОРТА». 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. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ПП «МІСТО ЛЕВА».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3 – 3000,0 грн, для
об’єктів № 4, 5 – 4000,0 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, 2, 3, 5 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єкта № 4 – окремі будівлі (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. Телефон 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: окреме майно – нежитлова будівля магазину. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лобановського, 1/17, м. Глобине, Полтавська область. Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
шляхом продажу на аукціоні. Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – їдальнямагазин. Місцезнаходження об’єкта: вул. Весняна, 13/2, с. Новомосковське, Глобинський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: громадський будинок, літ. А – будівля їдальні загальною площею 112,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Паркова, 2б, с. Шушвалівка, Глобинський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: відсутній. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Орієнтовна дата оцінки:
30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Мільйонна, 17, м. Кобеляки, 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: ФОП Пелюхня Є. К. 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: частина нежитлового приміщення в виробничому корпусі
площею 124,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30,
м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцька виховна колонія. 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: ПП
«Кремтеплобудплюс». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта: нежитлові приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі загальною площею 132,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
1, м. Полтава. Балансоутримувач: ГУ ДКСУ у Полтавській області. 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.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 94,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 134, смт Машівка, Машівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДК СУ у Машівському районі. 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.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщенні в будівлі головного
корпусу площею 4,0 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі морфологічного корпусу площею 4,0 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі
навчально-лабораторного корпусу площею 26,2 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 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 Радіонава Н. В. 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.
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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, передбаченим 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.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт і 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; окремо
розташована будівля – 5 000,00 грн. Зазначена 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 (кім.415) до 21.06.2018 включно.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 26.06.2018 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.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху
гуртожитку № 3 площею 29,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Мірющенко, 62. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu. gov. ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Ковалюк Любов Володимирівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул.16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028,
м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок: 26-79-91.

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
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та
Вид вар- вартість
Дата оцінки
Платник
об’єкта,
з/п
найменування балансоутримувача
тості
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина даху навчального корпусу «Заліщицького 31.05.2018 Ринкова 8875,00
Приватне
аграрного коледжу ім. Є. Храпливого» загальною
акціонерне
2
площею 85,0 м за адресою: вул. С. Крушельтовариство
«Київстар»
ницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., на
балансі Відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування
України «Заліщицький аграрний коледж
ім. Є. Храпливого»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Частина приміщення площею 29,1 м2 першого
31.05.2018 Ринкова 4606,08
ФОП Трачук
поверху будівлі пам’ятки архітектури місцевого
Світлана Розначення «Адміністративний будинок, XIX ст.»,
манівна
охоронний № 2134М за адресою: вул. Шевченка,
32, м. Кременець, Тернопільська обл., на балансі
Кременецько-Почаївського державного історикоархітектурного заповідника
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 цього оголошення.
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, – 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 об’єктів 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – інженерні споруди та
конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та антено-фідерних пристроїв; об’єктам, подібними до об’єкта оцінки 2, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс 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.

Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
№
з/п
1

2

3

Залишкова
Платник
вартість
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлові приміщення адміністративно31.05.2018 Ринкова
0,00
ФОП Чуфай Гагосподарської будівлі загальною площею
лина Петрівна
2
44,6 м за адресою: вул. Д. Галицького, 102,
смт Підволочиськ, Тернопільська обл., на
балансі Державного навчального закладу
«Підволочиський професійний ліцей»
Приміщення першого поверху (1-36,1-37)
31.05.2018 Ринкова
4447,27 Благодійний
загальною площею 52,1 м2 будівлі Ратуша,
фонд
1, 1811р., пам’ятки архітектури національно«Карітасго значення, охоронний № 638 за адресою:
Бережани»
площа Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська
обл., на балансі Державного історикоархітектурного заповідника у м. Бережани
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина площадки з асфальтним покриттям 31.05.2018 Ринкова
1985,00 ТОВ
площею 239,0 м2 за адресою: вул. Текстиль«Добробут
на, 30а, м. Тернопіль, на балансі ТернопільЄвро Плюс»
ського обласного управління водних ресурсів
Назва об’єкта оцінки, місцезнаходження,
балансоутримувач

Дата оцінки

Вид вартості

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, 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. 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки 2, – нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами, подібними до
об’єкта оцінки 3, – нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 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.
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 ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛь
ІНФОРМАЦІЯ
рв фдму В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1496,0 м2
у підвалі навчального корпусу № 1, що перебувають на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «ХЕРСОН БІФ».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018.
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 громадського харчування.
 2. Об’єкт: група інвентарних об’єктів: прохідна (інв. 10310307); склад (літ
Б) (інв. 10310308); склад (літ. В) (інв. 10310308); склад (літ. Д) (інв. 10310308); бокс
(літ. Е) РММ (інв. 10310310); бокс (літ. І) РММ (інв. 10310310); бокс (літ. Ж) РММ (інв.
10310310); склад (літ. З) ПММ (інв. 10310311); склад (літ. К) (інв. 10310308/1); склад
(літ. Л) (інв. 10310309); столярка (літ. Н) (інв. 10310306); огорожа № 1, 2, у тому числі:
огорожа № 2 (інв. 10310304) та ворота № 1 (інв. 10310304); навіс (літ. Г) (інв. 10310308);
навіс (літ. М) (інв. 10310310); мостіння І, промислової бази № 2, що розташовані за
адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Бехтери, вул. Молодіжна, 71, і
будівля контори (літ. А), мостіння 1 (інв. 10310305), що розташовані за адресою: Херсонська обл. Голопристанський р-н, с. Бехтери, вул. Молодіжна, 69 та перебувають
на балансі Приморського управління водного господарства. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «ОРГАНІК СІСТЕМС». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018.
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 офісноскладського 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 групи інвентарних
об’єктів – 10,0 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 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 року № 47):
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 дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація 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.
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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: нежитлове приміщення площею 13,9 м2 на першому поверсі будівлі
гуртожитку № 3, яка обліковується на балансі Херсонського державного університету
та розташована за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 2.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Радишевська О. І.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018.
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 сфери обслуговування населення (перукарні).
 2. Об’єкт: нежитлове приміщення площею 52,5 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Херсонського державного університету та розташований за адресою: м. Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47.
Замовник: РВ ФДМу в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Сіроштан А. В.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018.
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 для закладів
громадського харчування (їдальні).
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 для нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо), не більше ніж 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 року № 47):
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 дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(у разі необхідності);
інформація 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, тел. 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: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставу Малашівці (інв. № 1-849, реєстровий № 25592421.85.
ААЕЖАЖ818) у складі: водоскидна споруда, рибозахисна споруда, контурна дамба.
Балансоутримувач – ДП «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта: за межами с. Малашівці, в межах земель Малашовецької с/р, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu. gov. ua. Дата оцінки – 31.05.2018. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ТОВ СГП
«Агропромтехніка». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (гідротехнічні споруди).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 7,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2 (повторний конкурс): приміщення топочної і гаражів загальною площею 93,7 м2. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Храновського, 12а, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu. gov. ua. Дата оцінки – 31.05.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки:
ТОВ «Величава кава». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього
державного підприємства «Коломийська паперова фабрика». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Фабрична, 10,
м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78200; тел.: 0342553140. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні без умов.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: 21.12.0 – виробництво паперу та картону.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), од: будівель та споруд – 47; транспортних засобів – 2; основних
засобів – 25; незавершеного будівництва – 3; необоротних активів – 21.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» станом
на 31.03.2012 (згідно з останнім балансом орендаря – ЗАТ «Колопапір»), тис. грн:
основних засобів – 4248,536; незавершених капітальних інвестицій – 272,390.
Розмір земельної ділянки, усього, га: 5,3257. Місце розташування земельної ділянки: вул. Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл. Цільове призначення
земельної ділянки: землі промисловості.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.

є приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,6 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
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».
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.

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
№ Назва об’єкта
Пло- 2
Платник робіт з Очікувана
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м
оцінки об’єкта найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки,грн
1 Нежитлові при70,8 м. Київ,
Київський національ- ПП «Ден31.05.2018
міщення
вул. Немировичаний університет тех- Олекс»
4000
Данченка, 2, корп. 4 нологій та дизайну
2 Нежитлове приміщення

93,5 м. Київ,
вул. Підгірна, 1

Національна академія
статистики, обліку та
аудиту
35,7 м. Київ,
Центр підвищення
вул. Солом’янська, 1 кваліфікації працівників водного господарства
16,9 м. Київ, просп. Пере- ДП «Укрсервіс Мінмоги, 14
трансу»

3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина стіни
нежитлового
приміщення

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 204,7 м2

1,0
8,0
4,32

8 Нежитлові приміщення

202,1

9 Частина даху

20,0

10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Частина даху та
технічного поверху

199,0

м. Київ, вул. М. Раєв- Київський технікум
ського, 23а
електронних приладів
м. Київ,
КНУ ім. Т. Шевченка
просп. Академіка
Глушкова, 2а
м. Київ,
Київський національвул. Немировичаний університет техДанченка, 2,
нологій та дизайну
корп. 1
м. Київ, вул. Фізкуль- Національний унітури, 1, корп. 6
верситет фізичного
виховання і спорту
України
м. Київ, вул. КустаНаціональний унінайська, 9
верситет фізичного
виховання і спорту
України
м. Київ, просп. Кос- Національний авіамонавта Комарова, 1 ційний університет
м. Київ, вул. ПопуДП «Укргеоінформ»
дренка, 54
м. Київ, вул. А. Цедіка ДП НДІ «ОРІОН»
(Е. Потьє), 8а

ФОП Возна
Л. В.

31.05.2018
4000

ПАТ
«АСВЕГА-У»

31.05.2018
3500

ДП «Стивідорна компанія
«Ольвія»
ФОП Прокопенко С. В.

31.05.2018
3000

ТОВ «А. С.
ПРІНТ»

30.04.2018
2500

ТОВ «Інтер
Аутдор»

30.04.2018
3000

ТОВ «Футбол
Кідс»

31.03.2018
5000

ПрАТ «ВФ
Україна»

31.05.2018
4000

ТОВ «СТУДМИР»
ФОП Волощенко О. В.
ПрАТ «Київстар»

30.04.2018
5000
31.05.2018
3000
31.05.2018
4000

31.03.2018
2500

на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби
України у Талалаївському районі Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Освіти, 38а.
Платник робіт з оцінки: Срібнянський районний центр зайнятості.
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 загальною площею 16,0 м2
(кімн. 404) четвертого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача: Чернігівський національний технологічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «МЕЙК ІТ». 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, торговельноадміністративного, 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): 30.06.2018. 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, в редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018р. № 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 ФДМУ по Чернігівській
області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для
довідок (0462) 672-818.

Конкурси відбудуться 25 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 18 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 25 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, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – 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 та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина стіни нежитлового приміщення є: нерухоме майно для розміщення 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.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 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), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-

лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс
у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства або
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність
господарського товариства.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 50 000,00 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – не більше 14 календарних днів.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 20 червня 2018 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 25 червня 2018 року о 14.00.

23,9
11,9
(3,0 та
8,9)

до уваги суб’єктів оціночної діяльності
Додаток
до наказу ФДМУ
від 04.12.2017 № 1830
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
Азаров Роман Ігорович
81
22.03.2017
МФ № 163
21.11.2015 ХЦНТЕІ
Антонюк Валентина Василівна
292
23.12.2015
МФ № 126
14.11.2015 УКШ
Бабак Тетяна Володимирівна
144
29.03.2016
МФ № 127
14.11.2015 УКШ
Баран Ірена Степанівна
693
12.06.2014
МФ № 720
22.11.2003 Інст. експ. та упр. власн.
Володін Юрій Іванович
8989
30.12.2011
МФ № 8055
10.12.2011 МІБ
Гейко Денис Анатолійович
143
29.03.2016
МФ № 129
14.11.2015 УКШ
МФ № 130-1
14.11.2015 УКШ
МФ № 130-3
14.11.2015 УКШ
Гейко Ольга Вадимівна
271
15.12.2015
МФ № 130-4
14.11.2015 УКШ
МФ № 130-2
14.11.2015 УКШ
Глухенький Андрій Сергійович
251
21.07.2016
МФ № 131
14.11.2015 Експерт-Л
Голинська Алла Володимирівна
9141
30.03.2012
МФ № 8020
22.10.2011 ХЦНТЕІ
Гоменюк Андрій Миколайович
249
02.12.2015
МФ № 132
14.11.2015 УКШ
Гончарук Наталія Миколаївна
140
17.03.2016
МФ № 133
14.11.2015 УКШ
Городецький Ярослав Богданович
129
26.02.2016
МФ № 134
14.11.2015 Експерт-Сервіс
Гресь Володимир Миколайович
65
02.02.2016
МФ № 135
14.11.2015 МІБ
Дегтяр Вадим Олександрович
285
18.12.2015
МФ № 165
21.11.2015 ХЦНТЕІ
Денисенко Сергій Юрійович
2915
26.05.2005
МФ № 3248
19.02.2005 ХЦНТЕІ
Добрянська Наталія Миколаївна
4
12.01.2016
МФ № 137
14.11.2015 УКШ
Журавський Олексій Володимирович
4940
20.10.2006
МФ №3989
26.11.2005 РУЦ
Забейда Катерина Олександрівна
380
30.11.2016
МФ № 139
14.11.2015 УКШ
Затинацька Елеонора Едуардівна
265
10.12.2015
МФ № 140
14.11.2015 УКШ
Іванов Олександр Олександрович
22
16.01.2016
МФ № 141
14.11.2015 УКШ
Ізотов Олександр Вікторович
3972
14.11.2002
№ 1215
12.12.1998 МЦПІМ
Кислий Олександр Григорович
6181
24.01.2008
МФ № 5642
22.12.2007 МІБ

№ 47 (1171)

Регiон
Харківська обл.
Житомирська обл.
м. Черкаси
Івано-Франківська обл.
м. Київ
Черкаська обл.

Продовження таблиці

№
з/п
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Прізвище, ім’я, по батькові
Кодиленко Віталій Вадимович
Кошай Василь Євгенович
Кузьменко Марина Петрівна
Мукоїда Валерій Іванович
Накул Валерія Юріївна
Оболенцева Марина Андріївна
Овчатов Ігор Миколайович
Придвічний Олександр Васильович
Рохлін Артем Ігорович

32 Руденко Юрій Васильович
Черкаська обл.
м. Київ
Донецька обл.
Київська обл.
м. Луцьк
м. Львів
м. Черкаси
Донецька обл.
Донецька обл.
м. Херсон
м. Донецьк
Хмельницька обл.
Дніпропетровська обл.
Київська обл.
м. Київ
м. Київ

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
6
12.01.2016
1559
30.08.2004
8999
19.01.2012
158
26.06.2017
52
27.01.2016
355
26.02.2014
10542
29.08.2013
4287
30.12.2005
70
06.03.2017
9267

23.05.2012

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 167
МФ № 723
МФ № 8079
МФ № 150
МФ № 199
МФ № 8307
МФ № 8232
МФ № 4008
МФ № 175
МФ № С-123-А
МФ № 6188
МФ № 698
МФ № 155
МФ № 156
МФ № 158
МФ № 8668
МФ № 160
МФ № 4022
№ 197
МФ № 8349
МФ № 4023

дата видачі
21.11.2015
22.11.2003
10.12.2011
14.11.2015
02.12.2015
21.12.2013
03.03.2012
26.11.2005
21.11.2015
04.09.2001
05.07.2008
22.11.2003
14.11.2015
14.11.2015
14.11.2015
22.12.2012
14.11.2015
26.11.2005
24.12.1997
21.04.2012
26.11.2005

навчальний заклад
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
Експерт-Л
Формула вартості
ІКЦ УТО
Крок
УКШ
ХЦНТЕІ
Крок
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
УКШ
Львів. політех.
МІБ
УКШ
УКШ
Мінюст
УКШ
УКШ

Регiон
м. Харків
м. Хмельницький
м. Київ
Кіровоградська обл.
м. Одеса
м. Кіровоград
Запорізька обл.
Черкаська обл.
м. Харків
Чернігівська обл.

33 Садковська Ольга Геннадіївна
1088
23.02.2004
Одеська обл.
34 Свердлюк Олег Андрійович
261
10.12.2015
Київська обл.
35 Славінська Олена Сергіївна
124
24.02.2016
м. Київ
36 Троц Леся Володимирівна
28
16.01.2016
Львівська обл.
37 Федоров Євген Валентинович
9604
18.01.2013
м. Київ
38 Харченко Анна Миколаївна
120
22.02.2016
м. Київ
39 Ценова Владислава Володимирівна
11529
15.11.2013
м. Черкаси
40 Чистяков Вячеслав Михайлович
10387
28.08.2013
м. Донецьк
41 Чистякова Наталя Дмитрівна
10388
28.08.2013
м. Донецьк
42 Чудюк Ірина Володимирівна
4379
02.02.2006
м. Херсон
____________
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; МІБ –
ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; Львів. політех. – ВСП
«Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»;
ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»;
УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; Мінюст –
Міністерство юстиції України; Крок – ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр
«Експерт-Л»; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; Формула вартості – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ».

11 червня 2018 року
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Додаток
до наказу ФДМУ
від 04.12.2017 № 1829

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п

Свідоцтво про реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
6474
14.05.2008
100
25.01.2014

Прізвище, ім’я, по батькові

1 Арабідзе Руслана Андріївна
2 Демченко Вікторія Володимиріна
3 Дрібнич Володимир Віталійович

8820

20.07.2011

4 Жадейко Олена Сергіївна

1986

17.12.2004

дата видачі
24.06.2000
30.05.2009
15.12.2007
09.07.2011
15.07.2000
02.10.2004
24.03.2001
27.05.2010
30.05.2001
27.01.2001
24.05.2003
10.10.2009
09.07.2005
15.05.2004
26.05.2001

Регiон

навчальний заклад
ІКЦ УТО
ККН
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МЦПІМ
МІБ
МЦПІМ
Придн. ДАБтА
ККН
РУЦ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
МІБ
МЦПІМ

м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ

5 Олійник Олексій Олексійович
2928
30.05.2005
м. Київ
6 Онищенко Олександр Володимирович
8464
18.10.2010
Кіровоградська обл.
7 Самілів Богдана Миколаївна
3426
24.10.2002
м. Львів
8 Сергієнко Геннадій Владиславович
2710
25.04.2005
м. Севастополь
9 Сібель Віктор Миколайович
721
04.11.2003
м. Миколаїв
10 Скринський Станіслав Вікторович
118
19.02.2016
м. Київ
11 Соломатіна Олена Іванівна
3761
27.07.2005
Київська обл.
12 Цанько Василь Володимировичу
1335
07.06.2004
Закарпатська обл.
13 Черна Оксана Іванівна
1544
26.08.2004
Київська обл.
____________
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; УКШ –
ТОВ «Українська комерційна школа»; ККН – Київський коледж нерухомості; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та
менеджменту; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний
інститут бізнесу»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр».
Додаток
до наказу ФДМУ
від 20.12.2017 № 1917

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
918
15.12.2014

№
Прізвище, ім’я, по батькові
з/п
1 Бєлов Євген Володимирович
2 Ващенко Олександр Валерійович

4693

15.06.2006

3 Вознюк Ірина Леонідівна

8633

10.03.2011

4
5
6
7

129
7660
6086
8086

26.02.2016
29.07.2009
12.12.2007
05.02.2010

8 Казначеєва Світлана Михайлівна

7325

27.02.2009

9 Киршньов Олексій Анатолійович

8733

31.05.2011

Городецький Ярослав Богданович
Двойнос Анатолій Леонідович
Дем’янів Северин Павлович
Дубовик Оксана Петрівна

10 Кіналевський Микола Євгенович
11
12
13
14

11.12.2017

Кузьменко Марина Петрівна
Кшановський Віталій Дмитрович
Молоко(Лазовська) Людмила Анатоліївна
Наконечна Оксана Іванівна

8999
3218
8285
11875

19.01.2012
17.06.2005
08.07.2010
23.12.2013

15 Непотенко Сергій Григорович

1935

15.12.2004

16
17
18
19

283
11882
3540
6261

25.02.2002
23.12.2013
07.07.2005
14.02.2008

Онишко Роман Михайлович
Паньківська Христина Іванівна
Перепелиця Володимир Федорович
Петрик Марина Сергіївна

20 Петрова Олена Вікторівна

1852

29.11.2004

21 Рум’янцева Наталія Анатоліївна
22 Свінцицька Тетяна Володимирівна
23 Хомишин Андрій Юрійович

1791
11417
8009

19.11.2004
30.10.2013
18.01.2010

253

22.07.2016

24 Чистяков Олексій Вячеславович

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 263
МФ № 4152
МФ № 4292
МФ № 6629
ЦМК № 578
МФ № 134
МФ № 7011
МФ № 5332
МФ № 7334
МФ № 3737
МФ № 3858
ЦМК № 440
МФ № 7200
МФ № 7805
МФ № 1129-1
МФ № 1129-2
МФ № 8079
МФ № 3387
МФ № 2687
МФ № 8151
№ 1624
МФ № 1859
№ 326
МФ № 8231
МФ № 1917
МФ № 5519
№ 2010
МФ № 1208
№ 863
МФ № 7594
МФ № 7281
МФ № 1063-1
МФ № 1063-2
МФ № 97

дата видачі
22.11.2014
04.03.2006
13.05.2006
20.12.2008
11.12.2010
14.11.2015
04.07.2009
06.10.2007
19.12.2009
09.07.2005
01.10.2005
20.12.2008
21.11.2009
02.04.2011
04-07-1998
04.07.1998
10.12.2011
26.02.2005
18.12.2004
27.07.2013
01.04.2000
02.10.2004
27.04.2001
26.10.2013
02.10.2004
08.12.2007
04.11.2000
19.06.2004
28.07.2000
03.07.2010
12.12.2009
05.09.2001
05.09.2001
03.10.2015

Регiон

навчальний заклад
Одес. акад. Попова
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
Львів. політех.
УКШ
МЦПІМ
МІБ
Експерт-Сервіс
Львів. політех.
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
ІКЦ УТО
МІБ
УКШ
МІБ
Експерт-Сервіс
УКШ
УКШ
МІБ

Одеська обл.
м. Черкаси
м. Житомир
м. Львів
Чернівецька обл.
Івано-Франківська обл.
м. Житомир
м. Херсон
м. Одеса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

47 Осадчий Василь Петрович

4297

12.01.2006

48 Павлова Ольга Миколаївна

70

02.02.2016

78
648
8555
64
79

49
50
51
52
53

Паніна Світлана Анатоліївна
Піддубняк Любов Іванівна
Пінькевич Василь Іванович
Площик Микола Володимирович
Подольська Олена Іванівна

54 Поляновська Анна Ігорівна

295

55 Приходько Інна Олександрівна
56 Романова Наталія Віталіївна

8023
118

09.02.2016
07.05.2014
30.12.2010
21.01.2014
09.02.2016
08.09.2016
08.09.2016
19.01.2010
25.01.2014

57 Руденко Борислав Борисович

7987

30.12.2009

58 Русан Віталій Миколайович

4444

18.02.2006

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ №5518
МФ № 951
МФ № 3799
МФ № 201-1
МФ № 201-2
МФ № 201-3
МФ № 245
МФ № 16
МФ № 7291
МФ № 8308
МФ № 247
МФ № 233-2
МФ № 233-1
МФ № 7368
МФ № 8283
МФ № 7302
ЦМК № 524
МФ № 730
ЦМК №730
МФ № 3352
МФ № 204
МФ № 758
МФ № 4093
МФ № 205
ЦМК № 15
МФ № 256
МФ № 1276
МФ № 7382
МФ № 8102
МФ № 3779
МФ № 208
МФ № 3706
МФ № 7350
МФ № 8111
МФ № 7244
МФ № 252

дата видачі
08.12.2007
28.02.2004
17.09.2005
05.12.2015
05.12.2015
05.12.2015
19.12.2015
01.02.2014
12.12.2009
21.12.2013
19.12.2015
12.12.2015
12.12.2015
19.12.2009
14.12.2013
12.12.2009
12.12.2009
03.01.1997
03.01.1997
26.02.2005
05.12.2015
06.12.2003
24.12.2005
05.12.2015
12.12.2015
19.12.2015
19.06.2004
19.12.2009
10.12.2011
09.07.2005
05.12.2015
25.06.2005
19.12.2009
17.12.2011
05.12.2009
19.12.2015

Регiон

навчальний заклад
МІБ
ПриднДАБтА
УКШ
Формула вартості
Формула вартості
Формула вартості
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
МІБ
МІБ
Інст. післядипл. осв. НАУ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
Формула вартості
ХЦНТЕІ
УКШ
УКШ
УКШ
Одес. акад. Попова
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
УКШ
ІКЦ УТО
Інст. експ. та упр. власн.

Луганська обл.
м. Дніпро
Київська обл.
Одеська обл.
Хмельницька обл.
м. Хмельницький
м. Київ
м. Одеса
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Кіровоградська обл.
Київська обл.

59 Савенкова Наталія Василівна
30
16.01.2016
м. Київ
60 Савченко Андрій Анатолійович
1062
09.02.2004
м. Луганськ
61 Сергєєв Сергій Петрович
4340
24.01.2006
м. Київ
62 Сікан Ольга Сергіївна
47
27.01.2016
Донецька обл.
63 Соснін Андрій Вікторович
158
08.04.2016
м. Київ
64 Степанов Михайло Олександрович
244
05.07.2016
Одеська обл.
65 Степура Тетяна Олександрівна
1402
09.07.2004
м. Івано-Франківськ
66 Стецюк Світлана Никифорівна
8088
05.02.2010
м. Рівне
67 Твардовський Геннадій Миколайович
9028
26.01.2012
м. Київ
68 Тимчук Олександр Миколайович
3768
01.08.2005
Київська обл.
69 Ушакова Наталія Володимирівна
68
02.02.2016
Донецька обл.
70 Хоменко Олександр Володимирович
3925
14.09.2005
м. Харків
71 Цегельська Тетяна Іллівна
627
30.04.2014
Харківська обл.
72 Шостак Олена Володимирівна
9191
19.04.2012
Дніпропетровська обл.
73 Щербаненко Сергій Ростиславович
7980
30.12.2009
м. Донецьк
74 Яцковий Дмитро Васильович
84
09.02.2016
м. Одеса
____________
Примітка. МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський
центр науково-технічної та економічної інформації»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи
та управління власністю»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»; Експерт-Л- ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; ККН – Київський коледж нерухомості;
ТПП України – Торгово-промислова палата України; Інст. пілядипл. освіти НАУ – Інститут післядипломної освіти при Національному
авіаційному університеті; О. М. Бекетова – Харківський національний ніверситет міського господарства імені О. М. Бекетова; Одес.
акад. Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту
«Експерт-Сервіс»; Формула вартості -Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ».

м. Київ
м. Вінниця
м. Львів
м. Хмельницький
м. Одеса
м. Львів
Львівська обл.
м. Полтава
Харківська обл.
м. Донецьк
м. Київ
м. Київ
м. Львів
м. Київ

Додаток
до наказу ФДМУ
від 20.12.2017 № 1918
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
Адинцев Максим Володимирович
8546
22.12.2010
МФ № 7319
19.12.2009 ККН
Антонюк Вячеслав Вікторович
10158
02.08.2013
МФ № 5536
15.12.2007 Експерт-Л
Бабій Анжела Вадимівна
53
27.01.2016
МФ № 183
05.12.2015 Формула вартості
Баклан Ігор Миколайович
18
16.01.2017
МФ № 210
12.12.2015 Львів. політех.
МФ № 7303
12.12.2009 УКШ
Бандура Михайло Ігорович
7988
30.12.2009
ЦМК № 525
12.12.2009 УКШ
Бачинський Олексій Юрійович
10
16.01.2016
МФ № 209
12.12.2015 МІБ
Біденко Наталія Василівна
6588
09.06.2008
МФ №5540
15.12.2007 ІКЦ УТО
Білецький Олександр Олексійович
142
21.03.2016
ЦМК № 14
12.12.2015 УКШ
Бондар Марія Віталіївна
41
27.01.2016
МФ № 211
12.12.2015 МІБ
Вовченко Наталія Михайлівна
9593
11.01.2013
МФ № 5627
22.12.2007 МІБ
Воєводіна Юлія Миколаївна
9327
11.06.2012
МФ № 8054
10.12.2011 МІБ
Гавришкін Віталій Семенович
71
02.02.2016
МФ № 188
05.12.2015 Формула вартості
Галенюк Володимир Петрович
63
02.02.2016
МФ № 189
05.12.2015 Формула вартості
Гринкевич Олена Вікторівна
4588
27.04.2006
МФ №4035
17.12.2005 ХЦНТЕІ
Грінько Павло Олександрович
7299
26.02.2009
МФ № 6633
20.12.2008 МІБ
Грядунов Дмитро Володимирович
55
27.01.2016
МФ №214
12.12.2015 МІБ
Гуділін Ростислав Олександрович
7945
23.12.2009
МФ № 7232
05.12.2009 ІКЦ УТО
Гурман Ірина Ігорівна
569
16.04.2014
ЦМК № 685
21.12.2013 Львів. політех.
МФ № 4772
23.12.2006 ТПП України
Гусєва Світлана Вікторівна
9407
03.08.2012
МФ № 7301
12.12.2009 ТПП України
МФ № 8389
07.07.2012 МІБ
Діброва Віктор Валерійович
13
16.01.2016
МФ № 216
12.12.2015 МІБ
№ 1567
19.02.2000 МЦПІМ
Забарило Мирон Степанович
10582
03.09.2013
№ ЗРЦ015
23.08.2000 Львів. політех.
МФ № 1801
02.10.2004 Львів. політех.
Зінько Даниїл Ростиславович
979
26.01.2004
МФ № 804
20.12.2003 МІБ
Зубик Юлія Зіновіївна
11184
22.10.2013
ЦМК № 616
10.12.2011 МІБ
Іванов Федір Станіславович
1242
19.04.2004
МФ № 745
06.12.2003 ХЦНТЕІ
Каверза Аліна Олегівна
8
16.01.2016
МФ № 217
12.12.2015 МІБ
Каіпецький Ніколай Вячеславович
4102
01.12.2005
МФ № 3495
26.02.2005 МІБ
Кириленко Георгій Володимирович
77
09.02.2016
МФ № 238
19.12.2015 Інст. експ. та упр. власн.
Кондратюк Тетяна Василівна
20
16.01.2016
МФ № 192
05.12.2015 Формула вартості
Кононенко Олександра Львівна
6314
05.03.2008
ОЗ № 139
20.12.2003 МІБ
Кравчук Стефанія Іванівна
132
03.03.2016
МФ № 193
05.12.2015 Формула вартості
Крамаренко Андрій Вікторович
136
25.01.2014
МФ № 8271
14.12.2013 Інст. післядипл. осв. НАУ
Кривчук Леся Володимирівна
8019
19.01.2010
МФ № 7254
12.12.2009 УКШ
Ксенчина Валентина Володимирівна
24
16.01.2016
МФ № 194
05.12.2015 Формула вартості
Курах Олександр Павлович
8979
30.12.2011
МФ № 8080
10.12.2011 УКШ
Литус Інна Вікторівна
1033
31.01.2004
МФ № 748
06.12.2003 ХЦНТЕІ
Літкевич Сергій Володимирович
9642
30.01.2013
МФ № 8562
01.12.2012 ІКЦ УТО
Машкова Тетяна Володимирівна
59
28.01.2016
МФ № 197
05.12.2015 Формула вартості
Мельник Іван Богданович
1328
02.06.2004
МФ № 1020
24.04.2004 ККН
Миргородська Ганна Юріївна
9330
13.06.2012
МФ № 8084
10.12.2011 МІБ
МФ № 7360
19.12.2009 ІКЦ УТО
Мойсеєнко Юрій Валентинович
8015
19.01.2010
ЦМК № 443
20.12.2008 ІКЦ УТО
Несіна Катерина Володимирівна
15
16.01.2016
МФ № 200
05.12.2015 Формула вартості
МФ № 243-3
19.12.2015 Інст. експ. та упр. власн.
Новікова Лілія Василівна
88
09.02.2016
МФ № 243-1
19.12.2015 Інст. експ. та упр. власн.
МФ № 243-2
19.12.2015 Інст. експ. та упр. власн.
Ожерельєва Ганна Вікторівна
220
08.06.2016
ЦМК № 16
12.12.2015 УКШ
Олексенко Роман Тарасович
102
15.02.2016
МФ № 228
12.12.2015 О. М. Бекетова
Олещенко Ірина Юріївна
75
09.02.2016
МФ № 229
12.12.2015 МІБ

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
6308
05.03.2008

м. Житомир

25 Шлапак Денис Дмитрович
324
04.10.2016
м. Київ
____________
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; УКШ –
ТОВ «Українська комерційна школа»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний
інститут бізнесу»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; Львів. політех. – ВСП «Навчальнонауковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; Інст. експ. та упр.
власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; Одес. акад. Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс».

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

46 Олійник Микола Вікторович

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
№ 1762
МФ № 6948
МФ № 5557
МФ № 7946
№ 1767
МФ № 1843
№ 2265
МФ № 7561
№ ЕО-145
№ 0-131С
МФ № 309
ЦМК № 494
МФ № 3774
МФ № 1110
№ 2406

Продовження таблиці

№
з/п

Додаток
до наказу ФДМУ
від 29.12.2017 № 1968

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
Прізвище, ім’я, по батькові
з/п
1

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі

Аксьонова Світлана Анатоліївна

3117

17.06.2005

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
№ 0-71С
МФ № 2905
№ С-68
МФ № 5621
№ 1317
МФ № 135
МФ № 1619
МФ № 193
МФ № 6780
№ 00020/х
МФ № 123
МФ № 256
№ 00101-Х
№ С-44

дата видачі
27.04.2000
12.02.2005
07.04.2001
22.12.2007
22.05.1999
14.11.2015
01.04.2000
05.12.2015
14.03.2009
13.06.1998
24.10.2015
19.12.2015
09.06.2001
10.10.2000

Регiон

навчальний заклад
РУЦ
МІБ
ККН
МІБ
ХОПНТЕІ
МІБ
МІБ
Формула вартості
МІБ
ХОПНТЕІ
Формула вартості
Одес. акад. Попова
ХОПНТЕІ
ККН

м. Севастополь

2 Барсук Сергій Григорович
3486
24.10.2002
Херсонська обл.
3 Бірюк Олексій Олексійович
6298
05.03.2008
м. Київ
4 Блінов Ігор Петрович
5199
02.02.2007
м. Харків
5 Гресь Володимир Миколайович
65
02.02.2016
м. Черкаси
6 Клишавий Іван Федорович
2977
07.07.2005
м. Київ
7 Кравчук Стефанія Іванівна
132
03.03.2016
м. Хмельницький
8 Лущик Павло Іванович
7422
16.04.2009
Донецька обл.
9 Перепелиця Володимир Федорович
3540
07.07.2005
м. Полтава
10 Стельмах Світлана Зіновіївна
246
01.12.2015
Дніпропетровська обл.
11 Степанов Михайло Олександрович
244
05.07.2016
Одеська обл.
12 Степнов Юрій Васильович
4110
20.11.2002
м. Харків
13 Троценко Микола Артурович
578
02.04.2002
Київська обл.
____________
Примітка. МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ХОПНТЕІ – ЗАТ «Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; ККН – Київський коледж нерухомості; Одес. акад. Попова – Одеська
національна академія зв’язку ім. О. С. Попова; Формула вартості -Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ».

прийнято рішення про приватизацію

Регiон
м. Київ
м. Хмельницький
м. Одеса
Херсонська обл.
Житомирська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Запоріжжя
м. Київ
м. Хмельницький
Хмельницька обл.
Харківська обл.
м. Львів
м. Київ
м. Київ
Львівська обл.
м. Київ
м. Київ
Івано-Франківська обл.
м. Львів
м. Тернопіль
Харківська обл.
м. Херсон
м. Київ
м. Одеса
м. Вінниця
м. Сімферополь
м. Хмельницький
м. Київ
м. Житомир
м. Вінниця
Закарпатська обл.
Харківська обл.
Київська обл.
Київська обл.
м. Івано-Франківськ
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Київ
м. Одеса
м. Київ
м. Харків
м. Київ

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

полтавська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від
05.06.2018 № 333 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – громадський будинок, літ. А – будівля їдальні
загальною площею 112,3 м2, що розташований за адресою: 39041, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б, балансоутримувач – відсутній
( ТОВ «Шушвалівське» код за ЄДРПОУ 00483731 ліквідоване ), шляхом продажу на аукціоні без умов.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийнятя рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 05.06.2018
№ 262 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – гаража загальною
площею 20,1 м2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Рівненській області, код за
ЄДРПОУ 02362061, за адресою: 34600, Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4, шляхом продажу
на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 05.06.2018
№ 263 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – гаража -Б загальною
площею 36,1 м2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Рівненській області, код за
ЄДРПОУ 02362061, за адресою: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Уляни та Анастасії Гольшинських, 2, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 05.06.2018
№ 264 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – нежитлової будівлі,
будівлі гаража № 2 загальною площею 34,4 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061, за адресою:
35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна,
44б, шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 05.06.2018
№ 265 прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності, окремого майна – нежитлової будівлі,
будівлі гаража № 1 загальною площею 51,9 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061, за адресою:
35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна,
44а, шляхом продажу на електронному аукціоні

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від
05.06.2018 № 356 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта держаної власності малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, що обліковувалась
на балансі ВАТ «Комунар», у складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа за адресою:
Хмельницька область, Дунаєвецький район, смт Дунаївці,
вул. Соборності, 4а.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від
04.06.2018 № 62-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності окремого майна
– приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною
площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський
шлях, 20). Балансоутримувач – Лисянська районна
державна адміністрація Черкаської області (код за
ЄДРПОУ 04061240).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від
04.06.2018 № 63-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності окремого майна –
гаража (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею
35,3 м2 (Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла
Семена, 12/15). Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ
02357999).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 05.06.2018
№ 64-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» (Черкаська обл.,
м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113).
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