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зАсНОВАНО У ВеРесНІ 1993 РОкУ

27 червня 2018 року

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

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

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО зАпОРІзькІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
з ВикОРистАННЯМ ВІДкРитОстІ пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ
ОРеНДНОї плАти зА пРиНЦипОМ АУкЦІОНУ НА пРАВО
ОРеНДи НеРУхОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта: основні будівлі (літ. А) площею 1021,6 м2, (літ. Б) площею 126,4 м2,
(літ. В) площею 278,9 м2, (літ. Г) площею 277,5 м2, (літ. Жжж’ж2) площею 1175,4 м2, приміщення № 1, 2, 9 будівлі (літ. З) площею 54,9 м2, склад для води (літ. Р), трансформаторна (літ. С),
насосна (літ. У), сторожка (літ. Ф), навіси (літ. И, М, Н, О, П) за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 49.
Згідно зі звітом з оцінки майна вартість нерухомого майна на 28.02.2018 становить
2 316 357,00 грн без ПДВ.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «База відбочинку «Янтар».
Орган управління: Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
212 451,42 грн без урахування ПДВ або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906 зі змінами) (далі – Порядок). При цьому днем оплати вважається день
зарахування грошових коштів (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу) на р/р
№ 37311049000444 Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280,
призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна». Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу
України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
2. Цільове призначення: розміщення турбази (з метою організації відпочинку) (орендна ставка 18 %).
3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із стартовим.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – квітень 2018 року становить без урахування ПДВ 35 408,57 грн на місяць.
4. Строк оренди – 10 (десять) років з можливим продовженням договору оренди за умови
обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти об’єктом оренди.
5. 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.
6. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суборенду та приватизації.
7. Протягом місяця після укледення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом
з документами, що підтверджують сплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів
після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю та надати його копію орендодавцю. У разі потреби орендар укладає договори на комунальні
послуги безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.
9. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору оренди переможцем
конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку платнику названого звіту, якщо останній
не стане переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
10. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпечення його виконання протягом
одного місяця з дати укладення договору оренди внести до державного бюджету та балансоутримувачу завдаток в установленому чинним законодавством співвідношенні в розмірі, не меншому ніж розмір
орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
11. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів особисто повернути
підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Відповідно до вимог п. 7 Порядку для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); проект договору з пропозицією щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
до претендента санкцій відповідно до законодовства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкуртство;
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.
Конкурс буде проведений об 11.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, кімн.35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за півгодини та завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності) щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи святковий день, то днем
кінцевого терміну приймання заяв вважається попередній перед такими вихідними чи святковими
днями робочий день.
У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
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.

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

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Одеський морський торговельний порт», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі мийки засобів механізації (інв. № 076764) загальною площею 213,20 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 678 567,00 грн (один мільйон шістсот сімдесят
вісім тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – квітень 2018 р. – 7 191,68 (сім тисяч сто
дев’яносто одна) гривня 68 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування населення (автомийка); строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат, –
43 150,08 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 213,20 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця
до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; надання гарантійного листа щодо обслуговування та миття автотранспорту, що обліковується на балансі ДП «Одеський морський торговельний
порт» на пільгових умовах – зі знижкою 50 % від загальної суми послуги; надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією та з балансоутримувачем, щодо обов’язку учасника
укладення соціальної угоди про перехід діючих працівників автомийки до потенційного орендаря з
урахуванням вимог, встановлених колективним договором балансоутримувача, зі збереження соціальних гарантій (компенсацій, пільг та рівня посадового окладу); надання копій документів учасника,
підтверджуючих свій намір щодо оренди державного рухомого майна, яке обліковується на балансі
ДП «Одеський морський торговельний порт» і знаходиться у будівлі мийки засобів механізації, інв.
№ 076764, та без якого неможливо використовувати зазначений об’єкт оренди, з метою, визначеною договором оренди; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню,
здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення
з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору;
зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; 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 підписати договір оренди 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 у разі відмови від підписання сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
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 оплату гарантійного внеску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються
до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодняз 9.00 до 16.00, по п’ятницях
та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення
конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 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.
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підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів
на право укладення договорів оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 18.06.2018
За результатами конкурсів з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке обліковується балансі Одеського національного політехнічного університету, а саме:

виділеної частини приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 3 «ІКС»
(інв. № 122299) загальною площею 12,4 м2 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,
буд. 1, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Фощай
Оленою Валеріївною;
частини приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 2 (інв. № 122276) загальною площею 9,2 м2 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 1, конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Похиленко Крістіною Володимирівною;
виділеної частини приміщення вестибуля 1-го поверху навчального корпусу № 4
(інв. № 122275) загальною площею 26,2 м2 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,
буд. 1, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Похиленко Крістіною Володимирівною.

Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на балансі
Одеського національного політехнічного університету, а саме:
приміщень № 108-2, 3, 4, 5 площею 38,4 м2 та частини приміщення № 108-1 площею
9,20 м2 в учбовому корпусі № 7 (інв. № 122294, реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ012)
загальною площею 47,6 м2 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченко, буд. 1;
приміщень № 101-2, 3, 4, 5 площею 37,6 м2 та частини приміщення № 101-1
площею 9,4 м2 в учбовому корпусі № 6 (інв. № 122283, реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ010) загальною площею 47,0 м2 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,
буд. 1, надійшли тільки від одного претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906
(зі змінами), конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП
Березовською Євдокією Борисівною.

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство юстиції України

34827061, Головне територіальне управління юстиції у Волинській області, 43001,
м. Луцьк, вул. Володимирська, 1, тел. (0332) 78-47-90
2 Державне агентство лісових 00991491, ДП «Цуманське лісове господарство», 45233, Волинська обл., смт Цумань,
ресурсів України
вул. Незалежності, 124, тел. (03365) 9-48-13
3 Державне агентство лісових 00991491, ДП «Цуманське лісове господарство», 45233, Волинська обл., смт Цумань,
ресурсів України
вул. Незалежності, 124, тел. (03365) 9-48-13
4 Державна казначейська служ- 37950294, Володимир-Волинське управління державної казначейської служби України
ба України
Волинської області, 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська,
35, тел. (03342) 2-15-34

реєстровий номер майна

Частина адміністративного
приміщення
Котельня (К-1)

34827061.29.ОГЛИЯМ028

Будівля лісопильного цеху
№ 3 (Ж-1)
Частина адміністративної
будівлі

00991491.11.ОЧГЮША093

00991491.11.АААДГЖ464

37950294.1.АААДЕГ787

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незаплоща, м2
лежною оцінкою, грн
45300, Волинська обл., смт Іваничі,
8,7
29 017,00
вул. Банківська, 6
45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
478,5
642 489,00
смт Цумань, вул. Незалежності, 124
45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
469,4
630 337,00
смт Цумань, вул. Незалежності, 124
44700, Волинська обл., м. Володимир134,2
2 600 200,00
Волинський, вул. Ковельська, 35
місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 11 місяців

мета використання
Надання перукарських послуг
Для переробки деревовідходів та виготовлення біопалива
Для переробки деревини та виготовлення пилопродукції
Для розміщення торгового об’єкта з
продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО 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
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти
00200756, Вільногірський коледж національної металургійної академії України,
Частина нежитлового вбудо–
м. Вільногірськ, вул. Централь5,0
17 186,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
і науки України
м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33, тел. (05653) 5-15-46
ваного приміщення
на, 33
товарів, крім товарів підакцизної групи
2 Міністерство освіти
00493675, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,
Нежитлове вбудоване при–
м. Дніпро, вул. Набережна Пере3,0
29 037,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Дніпро, вул Сергія Єфремова, 25, тел. (056) 744-81-32
міщення
моги, 44
вольчі товари
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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки України
00727966, Житомирський агротехнічний коледж, м. Житомир, вул. Покровська, 96, тел./факс
Приміщення будівлі їдальні
м. Житомир,
92,4
332 371,00
До 3 років
Розміщення буфету в навчальному закладі без
25-31-06
(літ. Р)
вул. Покровська, 96
права реалізації товарів підакцизної групи
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 13568274, Житомирська філія державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектноНежитлове приміщення на 1-му 94653199.9.АААДЕБ670 м. Житомир,
18,1
76 812,00
До 3 років
Розміщення офіса
та житлово-комунального господарства України вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел./факс 34-14-21 поверсі адмінкорпусу (літ. А)
вул. С. Ріхтера, 20

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

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

найменування

02071010, Національний університет «Львівська політехні- Нежитлове приміщення на 1-му поверсі корпусу № 26 (студентський комбінат
ка», 79013, м. Львів-13, просп. С. Бандери,12, тел. (032) харчування) Національного університету «Львівська політехніка»
258-26-80

2 Міністерство осві- 34716922, Державний вищий навчальний заклад «Універти і науки України ситет банківської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська,
1, тел. (044) 462-53-05
3 Державне агент- 00992421, Державне підприємство «Старосамбірське
ство лісових релісомисливське господарство», 82000, м. Старий Самбір,
сурсів України
вул. Дрогобицька, 2, тел. (0238) 21-1-41
4 Міністерство
38457291, Державне підприємство «Арена Львів»,
молоді та спорту м. Львів, вул. Стрийська,199, е-mail: arenalviv.org@
України
gmail.com
5 Міністерство
20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України
внутрішніх справ «Перлина Прикарпаття», 82200, Львівська обл., м. ТрускаУкраїни
вець, вул. Степана Бандери, 71, тел. (03247) 5-06-49
6 Міністерство енер- 00150113, Державне підприємство «Львівський державний
гетики та вугільної інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних
промисловості
підприємств «Львівдіпронафтохім», 79039, м. Львів, вул. ЗоУкраїни
лота, 8, тел. (032) 233-33-24

Частина нежитлового приміщення 1-го поверху (згідно з поверховим планом
№ 2)
Нежитлові приміщення № 3, 4, 5, 6, 7, 8,14 цеху переробки деревини площею
672,5 м2 та склад готової продукції площею 286,3 м2
Нерухоме державне майно – частина приміщення на рівні 1 адмінбудівлі стадіону площею 5,0 м2 та частина споруди рівня 4 адмінбудівлі стадіону площею
1,0 м2 будівлі стадіону
Нежитлове приміщення на 2-му поверсі спального корпусу
Нежитлові приміщення будівлі літ. «А111-1», загальною площею 214,5 м2, нежитлові приміщення будівлі літ. «А1-4», загальною площею 2711,9 м2 (приміщ.
познач. № I-XXIV; 1-43) та нежитлові приміщення в будівлі літ. «А-4» загальною
площею 2 130,89 м2 (познач. № I-XXX; № 2-10; 10а; 11-17; 19-38; 40-54;56-58;
62-67;72-74) та частини приміщень (познач. № 1;18; 39; 55)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Карпін15,7
302 560,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоського, 8
станом на
364 дні
варів, що призначені для навчальних закладів, – 4,0 м2; надання комп’ютерних
31.03.2018
послуг (інше використання майна) – 2,0 м2; розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з ксерокопіювання документів – 9,7 м2
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Січових
28,5
719 895,00
10 років
Розміщення торговельного об’єкта з продажу книг, газет, журналів, видаСтрільців, 11
станом на
них українською мовою
30.04.2018
00992421.4.АААДДД276; Львівська обл., Старосам
958,8
505 200,00
5 років
Розміщення виробництва брикетів для опалення (інше використання)
00992421.4.АААДДД277 бірський р-н, м. Добростаном на
миль, вул. Грушевського, 5а
30.04.2018
38457291.1.ЛУЮЧЕК117 м. Львів,
6,0
86 012,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які навул. Стрийська,199
станом на
364 дні
дають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
31.03.2018
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
20760948.1.ЖЦНЛОВ039 Львівська обл., м. Трус
10,8
121 410,00
2 роки
Розміщення салону краси
кавець, вул. Степана Банстаном на
11 місяців
дери, 71
31.03.2018
00150113.1.КДЮЮРБ004; м. Львів, вул. Золота, 8
5
31 363 950,00
10 років
Розміщення науково-дослідної установи
00150113.1.КДЮЮРБ002);
057,29
станом на
00150113.1.КДЮЮРБ001)
31.03.2018

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство
внутрішніх справ
України
3 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38758272, філія «Волинський державний обласний навчально-курсовий
комбінат», 43010, м. Луцьк, просп. Волі, 53, тел. (0332) 23-40-78
08803891, Кузнецовське МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області, 34400, Рівненська
обл., м. Вараш, вул.Правека, 5, тел. (03636) 2-14-92
02071116, Національний університет водного господарства та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-32-09

найменування
Частина уніфікованого цеху-складу
Будівля ІДН
Частина приміщення 1-го поверху
студентської їдальні

4 Державне агентство 01033645, Дубенське міжрайонне управління водного господарства, 35600, Склад для запчастин; бокс для ремонводних ресурсів
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шумовського, 7а, тел. (03656) 3-33-34
ту механізмів; піднавіс для механізмів;
України
прохідна; будинок ПДУ; заправка

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
Рівненська обл., м. Сарни,
вул. Технічна, 2
–
Рівненська обл., смт Володимирець, вул. Грушевського, 65
–

Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Чорновола, 49а

–

Рівненська обл., смт Млинів,
вул. Кірова, 49

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можлиплоща, м2
оцінкою, грн
вий строк оренди
44,0
56 130,00
1 рік
Торгівля радіотехнікою

мета використання

86,3

233 700,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, крім продажу товарів підакцизної групи

255,05

1 623 737,00

2 роки 11 місяців

Розміщення: 230,05 м2 – їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі; 25,0 м2 – буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі, згідно з графіком
Ремонт сільгосптехніки

8,5; 92,9;
202 100,00, у т.ч.:
83,0; 11,6; 10 140,00; 56 090,00; 50 120,00;
94,8; 10,2 16 440,00; 57 240,00; 12 070,00

2 роки 11 місяців

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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ 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 Державна фіскальна 39456414, Головне управління ДФС у Сумській області, 40009, м. Суми, Три літні будиночки
–
Сумська обл., Тростянецький р-н,
89,9
98 300,00
2 роки 11 місяців
Розміщення літніх будиночків
служба України
вул. Іллінська,13, тел. (0544) 68-50-00
Зарічненська сільська рада
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській 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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Нежитлові приміщення поз. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8,
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 3-9, 3-10 загальною площею 168,8 м2 та частки площ спільного
користування – 54,7 м2 на 3-му поверсі лабораторного корпусу
2 Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Частина приміщення ремонтно-механічної майстерні (літ. Б, поз.
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 1-13)
3 Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Частина приміщення ремонтно-механічної майстерні (літ. Б, поз.
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.:(0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 1-11)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
05379205.1.АААБЕИ912 вул. За Рудкою,
Розміщення Тернопільської філії суб’єкта господарю35, м. Тернопіль
223,5
977 237,00
2 роки 11 місяців вання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики
05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна,
Розміщення цеху з обробки металевих виробів
50,0
97 458,00
2 роки 11 місяців
30а, м. Тернопіль
05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна,
Для складування матеріалів
32,8
64 810,00
2 роки 11 місяців
30а, м. Тернопіль

реєстровий номер майна місцезнаходження

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ 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 місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можномер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
01896866, Харківський національний медичний Нежитлове приміщення – приміщення зали (за технічним паспортом № 11-10) – 62,7 м2, приміщення зали (за технічним паспортом
–
м. Харків,
охорони здоров’я університет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, №11 -11) – 16,0 м2, приміщення коридору (за технічним паспортом №11 -34) – 6,3 м2 на цокольному поверсі 3-поверхового будинку
вул. Трінкле85,0
547 400,00
2 роки 11 місяців
України
тел. (057) 707-73-80
ра, 6
з триповерховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітектури, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310011
2 Державне космічне 14308730, Державне науково-виробниче підпри- Нежитлові приміщення: кімн. № 8 (45,63 м2), кімн. № 9 (21,34 м2) та частини коридорів № 1 (3,12 м2), № 3 (7,77 м2), № 4 (5,35 м2),
МПВАДО050 м. Харків,
агентство України ємство «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, № 7 (7,64 м2) на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі «Будівля їдальні – корпус 50», інв. № 37018
вул. Руди90,85
250 000,00
2 роки 11 місяців
вул. Рудика, 8, тел. (057) 702-99-82
ка, 8

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення солярію на площі 25,65 м2,
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на площі 59,35 м2
Розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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».

27 червня 2018 року

№ 52 (1176)

3

відомості
приватизації

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
вартість майна за незалеж- максимально можнайменування
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
контактний телефон)
номер майна
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство юстиції
08564771, Державна установа «Замкова виправна колонія (№ 58)», вул. Гагаріна, 2,
Частина приміщення та частина фасадної стіни
–
вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав, Хмельницька
3,0
6 114,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
України
м. Ізяслав, Хмельницька обл., 30300, тел. (03852) 4-06-51
контрольно-пропускного пункту
обл., 30300
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській 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 Державна казначейська служба України

36775216, Управління Державної казначейської служби України
у Кам’янському районі Черкаської області, пров. Галі Кудрі, 10,
м. Кам’янка, Черкаська обл., тел. (04732) 6-18-82
2 Міністерство внутріш- 40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській обніх справ України
ласті, вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, тел. (0472) 66-47-97
3 Міністерство внутріш- 40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській обніх справ України
ласті, вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, тел. (0472) 66-47-97
4 Державна служба
2357999, Головне управління статистики у Черкаській області,
статистики України
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 36-16-75

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
36775216.1.АААГБД019 пров. Г. Кудрі, 10, м. Кам’янка, Чер203,6
314 685,00
2 роки 364 дні
Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки
каська обл.

найменування
Приміщення 1-го поверху адмінбудівлі

Частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі Тери–
торіального сервісного центру № 7144 РСЦ МВС в Черкаській області (літ. А-2)
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі Тери–
торіального сервісного центру № 7142 РСЦ МВС в Черкаській області (літ. А-3)
Частина приміщень на 1-му поверсі двоповерхової прибудови А2 до адмін02357999.1. АААДЕЖ376
будівлі

вул. Василя Сергієчка, 4, м. КорсуньШевченківський, Черкаська обл.
вул. Степана Бандери,12, м. Умань,
Черкаська обл.
вул. Дашковича, 39, м. Черкаси

2,0

8 096,00

2 роки 364 дні

Розміщення платіжного термінала

4,0

18 700,00

2 роки 364 дні

Розміщення платіжного термінала

140,23

516 230,00

2 роки 364 дні

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 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 не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики 38517376, Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 58013, Вбудовані приміщення третього поверху (у т. ч.: (1-48) – 16,7 м2,
25835792.19.
м. Чернівці, вул. Героїв
21,3
205 984,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарюванта продовольства України
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194а, тел./факс (03722) 4-28-31, 7-67-08, 57-14-55
(1-49) – 4,6 м2) будівлі виробничо-лабораторного корпусу (літ. А)
ДТСКЕШ141
Майдану, 194а
станом на 31.03.2018
ня, що здійснює проектні роботи

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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 ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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 аграрної політики 00375314, Державне підприємство «Холминський спиртовий завод», 15331, Чернігівська
та продовольства України
обл., Корюківський р-н, смт Холми, вул. Леніна, 98, тел.: (04657) 2-31-32, 2-31-60
2 Національна поліція України
40108651, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, 14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, тел.: (0462) 61-91-10, 67-83-63

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Нежитлове приміщення крохмального цеху В-2-1
Будівля стрічкової пилорами

реєстровий номер майна

місцезнаходження

00375314.1.ЦПВПШО2450 Чернігівська обл., Корюківський р-н,
смт Холми, вул. Леніна, 98
–
м. Чернігів, вул. Громадська, 64

загальна площа, м2

вартість майна за незалежною
оцінкою, грн

727,9

182 120,61

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 11 місяців

127,5

141 427,06

2 роки 364 дні

мета використання
Здійснення виробництва
кормів для тварин
Здійснення діяльності з
деревообробки

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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Нерухоме майно – відгороджена частина приміщен- 02070921.1 БДЧАХЯ045 м. Київ, вул. Бор34,0
599 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товаі науки України
Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82, факс 204-97-88 ня вестибуля 1-го поверху навчального корпусу № 22
щагівська, 115/3
станом на 31.03.2018
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 4 – 34,1 м2,
№ 5 – 11,4 м2, загальною площею 45,5 м2 будівлі гаража (літ. Б), що перебувають
на балансі Управління поліції охорони у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Короленка, 17. 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 Музика В. М. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 30.01.2018: відновна – 1 884,67
грн; залишкова – 562,10 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля, у т. ч.: приміщення побутового обслуговування (№ 1 – 7,59 м2, № 2 – 9,99 м2); приміщення соцкульту (№ 3 –
7,45 м2, № 4 – 2,92, № 5 – 26,76 м2, № 6 – 5,54 м2), загальною площею 60,25 м2, що
не увійшла під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Калинівський
ремонтно-механічний завод» та належить до державної власності. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 22402, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Українська,
35. 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 – ФОП Любин В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 будівля (6 приміщень). Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 25.12.2011: відновна – 1 277,00 грн; залишкова – 146,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 19.07.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 25.07.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 145,2 м2.
Балансоутримувач: 21 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Просяна, вул. Залізнична (Радянська), 1б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – СФГ
«Славутич». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
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 2. Назва об’єкта: частина даху площею 22,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський міський відділ з обслуговування м. Павлограда та Павлоградського району
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград, вул. Луганська,
76а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ
Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління МВС України в Дніпропетровській області Новомосковський міський
відділ (з обслуговування м. Новомосковськ та Новомосковського району). Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. М. Головко, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: частини даху.
 4. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2 (у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Експлуатаційно-технічний вузол зв’язку
Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Межова, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,045 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 5. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 25,4 м2. Балансоутримувач: Казенне підприємство «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Комаров А. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,045 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик, замощення.
 6. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 35,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Катеринославхліб». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики, замощення.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 262,64 м2
(у т. ч. 24,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДФ «Дніпродіпродор». Адреса: м. Дніпро, вул. О. Оцупа, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кузнєцов А. О. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 39,2 м2 (корисна площа – 34,7 м2 та площа іншого використання – 4,5 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мілютіна
І. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення в побутовому корпусі
площею 34,6 м2, нежитлове вбудоване приміщення у виробничому корпусі площею 13,0 м2, навіс площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне
управління водних ресурсів Нікопольске міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лісна, 7а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Універсал КІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель, навіси.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,4 м2 (у
т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: 6 Державний
пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Крилова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Пульт пожежної охорони». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,045 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,07 м2.
Балансоутримувач: 31 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103а. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Пульт пожежної охорони». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,045 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Хуруджі Л. В. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,045 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код ЄДРПОУ 23073489) у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят
дві тисячі чотириста сімдесят вісім) штук, загальною номінальною вартістю 27 623
900,00 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) гривень, що
становить 21,5524 % статутного капіталу товариства. Види економічної діяльності
(коди КВЕД): 27.20 – виробництво батарей і акумуляторів (основний); 72.19 – дослідження
й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 128 171,0 тис. грн. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 35,0 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: пакет акцій акціонерного товариства.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення, конкурсну документацію, а саме:

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі
змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та термін виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує
5 календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 12 липня 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 18.07.2018 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. 1-3 за планом) площею 12,61 м2 на першому поверсі будівлі Ясінянської дільничної лікарні
ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський
р-н, смт Ясіня, вул. Лисенка, 8. Балансоутримувач: Рахівська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Молдавчук. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки
не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку
їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єктів 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 06 липня 2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 12 липня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 8 включно загальною площею 201,3 м2, вбудовані в підвальний поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
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вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад
«Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Опанасенко
Ю. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 800 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 даху будівлі (літ. В-2), реєстровий номер
08588694.2.ААААЕЛ116, загальною площею 50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65. 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
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини
даху), під розміщення передавальних пристроїв.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 128 загальною площею
6,5 м2 першого поверху лікарняного корпусу (літ. Б-6). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
державний медичний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Страхова компанія
«Кредо». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 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.
 4. Назва об’єкта оцінки: державне майно, що перебуває на балансі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та не увійшло до його статутного капіталу в процесі приватизації, а саме: будівлі, споруди, мережі у складі: відділення плавки з відділенням випарки і газоочищення (інв. № 511000025), інженерний тунель (2 од.) (інв. № 521000019),
внутрішньоцехові нізковольтні кабельні мережі (інв. № 531000501); індивідуально визначене майно (обладнання) у кількості 413 од. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 40 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
комплекс будівель та споруд, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням; передавальні пристрої, зокрема, аналогічного функціонального призначення;
обладнання зокрема за галузевою належністю порівняної кількості.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8 (у складі приміщень
з № 1 до № 4 включно) загальною площею 75,0 м2 першого поверху будівлі
(літ. А), реєстровий номер 08680106.1.РЯТРЮВ483. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., c. Біленьке, вул. Запорізька, 40. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 99)». Платник робіт
з оцінки: СТ «Каір». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 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.
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (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 потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі 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, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66;
226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 06.07.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 12.07.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

 1. Нежитлова будівля складу з добудовою з піноблоків площею 149,5 м2
та нежитлова будівля складу з силікатної цегли загальною площею 71,1 м2
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 2,
що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства ім. М. А. Гаркуші. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Завод вуглецевих композитних матеріалів». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
 2. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на
балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «Автотехніка Фліт Сервісез». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель, адміністративного, торгівельно-адміністративного призначення.
 3. Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації», інв. № 47573, загальною площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Хендлінгова компанія «Авіасервіс». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 4. Гідротехнічні споруди у кількості 52 од. за адресою: Київська обл., Володарський р-н, в межах земель Рубченківської сільської ради, та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Дем’янчук І. П. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 12 100 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди,
зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 5. Бетонований майданчик загальною площею 1 000,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, урочище Млиново, що перебуває на балансі Дніпровського басейнового управління водних ресурсів. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Соловйов Юрій Миколайович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 6. Частина нежитлового приміщення загальною площею 3,7 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Пілот». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель торгівельно-адміністративного, торгівельного призначення.
 7. Нерухоме державне майно загальною площею 2 220,0 м2, а саме: технологічна площадка для стоянки автомобілів площею 1 122,00 м2 (інв. № 10317000); плац
для стоянки автомобілів площею 945,0 м2 (інв. № 10303000); частина під’їзної дороги
до автоматичної заправочної станції площею 153,0 м2 (інв. № 103064000) за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 68, що перебуває на балансі Обухівського
міжрайонного управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «ТЕПЛОЕНРГОПОСТАЧ». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 3 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 8. Частина нежитлового приміщення загальною площею 7,8 м2 на 1-му
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
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Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: АТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель, для розміщення банкоматів.
 9. Нежитлове приміщення (гараж) загальною площею 33,9 м2 за адресою:
Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Малий Віталій Володимирович. Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, виробничого, складського призначення.
 10. Частина майданчика з твердим покриттям загальною площею 17,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що
перебувають на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «Кегичівське». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 11. Нерухоме державне майно загальною площею 145,17 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що обліковується на балансі ДП «Завод
порошкової металургії». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ФОП Дорохов О. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
виробничого, виробничо-складського призначення.
 12. Приміщення № 2 (сушильна камера) в будівлі прирізочного цеху та
сушильних камер (інв. № 72) загальною площею 70,0 м2 згідно з поверховим
планом на будівлю літер «А1-А2» за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «Українська деревообробна група». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, складського призначення.
 13. Нежитлове приміщення площею 240,9 м2 за адресою: Київська обл.,
смт Володарка, вул. Кооперативна, 4, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: Володарський районний центр зайнятості. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 14. Приміщення речового складу та офісного приміщення загальною
площею 146,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебувають на балансі Бучанської виправної колонії № 85. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: БО «МЕБФ «AQUAVITAE». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, складського, виробничоскладського, адміністративного призначення.
 15. Нежитлове приміщення загальною площею 216,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ України». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Енергосервіс-Славутич». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративно-торгівельного призначення.
 16. Частина асфальтованого майданчика біля будівлі складу матеріалів
площею 150 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 18, що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства ім.
Гаркуші М. А. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «ПОЛІПЛАСТ-УКРАЇНА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 17. Частина надбудови 2-х 5-поверхових навчальних корпусів площею
2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на
балансі Університету Державної фіскальної служби України. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ Комерційний Банк «Приватбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель, для розміщення банкоматів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу управління
персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно),
за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 19.07.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, кімн. 606, телефони для довідок:
200-25-29, 222-81-79.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 72,0 м2
в одноповерховій будівлі котельної (інв. № 10310010), що перебувають на балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу. Місцезнаходження
об’єкта: 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:(06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua. Платник: Комунальне підприємство «Лисичанськтепломережа».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: гараж № 7 (інв. № 10310006) загальною площею
98,0 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Щастинський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта: Луганська
обл., Новоайдарський р-н, м. Щастя, квартал Енергетиків, 2в. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.
ua. Платник: ТОВ «АГРО-САД І КО». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних
днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,1 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 18 липня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно),
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
(кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: виробнича площадка загальною площею 85,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач:
ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Соренсен і
Хаар» Датської компанії «Консепт Партнерс».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 25 загальною площею
8,8 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Балансоутримувач: Відділ агропромислового
розвитку Сокальської районної державної адміністрації. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Фермерське господарство «Христина».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП
«Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ФЛАЙ-ТЕХНІКС».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі (літ. «Б-3»)
новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Публічне
акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 134 загальною площею
27,7 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієн
товно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Львів центр Європи».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 579, 5710, 57а/1,
загальною площею 40,6 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Європейський діалог».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина бокового фасаду навчального корпусу № 6
загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 32. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 32. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Октагон-Аутдор».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів – смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Балансоутримувач: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів – смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП
НТЦ «Українська академічна і дослідницька мережа «ІФКС НАН України».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 09, 10, 11) загальною
площею 28,4 м2 на першому поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні, водокачки (літ. Ж-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Концерн «Техвоєнсервіс» філії «Львівський
автомобільний ремонтний завод». 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, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Козак Тарас Романович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина бойлерної площею 78,4 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «А-2». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Природна,
19. Балансоутримувач: Національний лісотехнічний університет 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. Природна, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Теплоінвестсервіс».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною площею
147,9 м2 в одноповерховій будівлі під літ. «Л-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Яричевський Андрій Ігорович.
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, 5, 6, 9, 10, 11 –
3000,0 грн, для об'єктів № № 2, 3, 4, 7, 8 – 2400,0 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, № 9, № 10, № 11 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість); для об'єктів № 2, № 3, № 5, № 6 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об'єкта
№ 4 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об'єкта № 7 – частин конструктивних елементів
будівель, споруд для розміщення зовнішньої реклами; для об'єкта № 8 – споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення (споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,

№ 52 (1176)

5

відомості
приватизації

пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду та парапету загальною
площею 73,4 м2 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) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Приватна фірма науково-виробниче підприємство «Комтех-плюс».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 14,2 м2
на другому поверсі адміністративного будинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м.Львів, вул.Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівське Представництво Громадського Об'єднання «Об’єднання ветеранів розвідки України».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров Микола Олександрович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 4,0 м2, а саме: частина нежитлового приміщення VII площею 2,0 м2 на першому
поверсі та частина нежитлового приміщення VII площею 2,0 м2 на третьому поверсі
будівлі навчального і адміністративного корпусу літ. «А-4». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати 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. Під Голоском, 19.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Кожухівський Володимир Сергійович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одноповерховому блоці
гаража загальною площею 64,77 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Стасюк Світлана Ігорівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі
гаража загальною площею 68,86 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Стасюк Світлана Ігорівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 175,7 м2 на першому (кімн. № 13) та третьому (кімн. № 64, 65, 66, 68) поверхах виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО
України «Армія України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Еко-Сервіс Лева».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення, що позначені в
технічному паспорті № 7б, 8, 17, 18, 19, 20, загальною площею 398,5 м2 на першому поверсі будівлі учбової майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Широка, 77а. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Львівське вище
професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Широка, 77а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Волосатов Олександр Ігорович
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
61,3 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Магістраль Інжиніринг».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
143,5 м2, а саме: частина приміщення № 7 (площею 71,9 м2 ), частина приміщення № 8
(пл. 51,6 м2), приміщення № 10 (площею 4,8 м2 ), приміщення № 19 (площею 11,9 м2 )
та приміщення № 21 (площею 3,3 м2) на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пулюя, 42. Балансоутримувач: Національний університет харчових технологій. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пулюя,
42. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сторожка Галина Андріївна.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 170,0 м2
на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Пулюя,
42. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ УКРАЇНА ЛТД».
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 12 853,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7. Балансоутримувач (орендодавець): Державне підприємство «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
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. Наукова, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Місто Лева».
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 5 071,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7. Балансоутримувач (орендодавець): Державне підприємство «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
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. Наукова, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Роман Плюс».
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, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 –
3 000,0 грн, для об’єктів № 2, 3, 4 – 2 400,0 грн, для об’єктів № 12, 13 – 4 000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-

№ 52 (1176)

го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: для об’єкта № 1 – частин конструктивних елементів будівель, споруд для розміщення зовнішньої реклами; для об’єктів № 2, № 3, № 4, № 5, № 9, № 10, № 11, № 12,
№ 13 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для об’єктів № 6, № 7, № 8 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно 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 РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач
Дата
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлове приміщення дру- 10,0 м. Миколаїв, пров. Регіональний сервісний центр
31.05.18
гого поверху триповерхової
Транспортний, 1а/1 МВС в Миколаївській області
будівлі
2 Частина першого поверху
20,0 м. Миколаїв, вул. 68 Чорноморський національний
30.06.18
адміністративного корпусу
Десантників/ріг вул. університет ім. Петра Могили
1-ша Воєнна
3 Нежитлові вбудовані при256,49 м. Миколаїв,
Миколаївський професійний
30.06.18
міщення першого поверху
вул. Маршала Васи- ліцей сфери послуг
двоповерхової будівлі
левського, 42а
4 Нежитлові вбудовані при113,3 м. Миколаїв,
Миколаївський коледж транспорт- 30.06.18
міщення першого поверху
вул. Пушкінська, 73 ної інфраструктури Дніпровського
двоповерхової будівлі Бунаціонального університету
динку культури
залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна
5 Нежитлове приміщення на40,2 м. Миколаїв, вул. Ні- ДВНЗ «Миколаївський політехніч- 30.06.18
вчального кабінету № 3 викольська, 28
ний коледж»
робничих майстерень
6 Частина холу першого по1,0 м. Миколаїв, вул. Ге- Миколаївський національний
30.06.18
верху триповерхової будівлі
оргія Гонгадзе, 9
аграрний університет
головного навчального
корпусу
7 Частина приміщення горища 2,0 м. Миколаїв, вул. Ні- Миколаївський національний
30.06.18
навчального корпусу № 1
кольська, 24
університет ім. В. О. Сухомлинського
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове примі12,3 м. Миколаїв, просп. Цен- Національний університет ко31.05.18
щення (частина холу)
тральний, 3
раблебудування ім. адмірала
першого поверху наМакарова
вчального корпусу
2 Нежитлове примі11,2 Миколаївська обл.,
Управління Державної казначей30.06.18
щення першого посмт Врадіївка, вул. Героїв ської служби України у Врадіївськоверху адмінбудівлі
Врадіївщини, 139
му районі Миколаївської області
3 Нежитлове примі19,5 Миколаївська обл.,
Управління Державної казначей30.06.18
щення першого посмт Врадіївка, вул. Героїв ської служби України у Врадіївськоверху адмінбудівлі
Врадіївщини, 139
му районі Миколаївської області
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5
до Положення).
Інформація про претендента містить: інформацію про наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки: об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, технічні приміщення), – 2,4 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх конференцзал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон
робочої групи (0512) 47-04-11.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина дворового покриття у блоку служб. прим.;
частина будів. та споруд; частина покриття ділянки спецпричалу; частина будів. та споруд; частина відкр. складск. площадки для контейн.; частина адмпобут. Будівлі, загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2; вул. Сухолиманська, 35, 31б, 73; с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Задорожний Микола Павлович
(код за ЄДРПОУ 2093122078); тел. 099454091.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу загальною площею
37,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (код за ЄДРПОУ
19349403); тел. 729-31-62.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі санвузла в тилу
причалу № 7 загальною площею 53 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень –
червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МЕТАЗЮКРАЙН КОРП
ЛТД» (код за ЄДРПОУ 19349403); тел. 729-31-62.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху
інженерного корпусу ІВЦ загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙС
ТЕРМ» (код за ЄДРПОУ 37089346); тел. 743-97-04.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на четвертому
поверсі адміністративно-побутової будівлі з прибудовою до їдальні, частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі митно-складського комплексу,
загальною площею 22,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2, вул. Транспортна, 30. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Адміністрація
морських портів України» (код за ЄДРПОУ 38727770); тел. (04868) 91760.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі в тилу причалу № 28
загальною площею 717 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Одеський торговельний морський порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Новотех-Термінал» (код за ЄДРПОУ
33139052); тел. 096-831-61-61.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23, 33, 32, 34, 35
лісопильного цеху загальною площею 1 029,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Снік Вуд Індастрі» (код за ЄДРПОУ 32901525); тел. 759-98-91.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 43, 24, 25, 26 лісопильного цеху, № 2, 3, 4 автобоксів, № 8 автомайстерні, № 13, 12, 11, 16, 17, 18, 9,
15 майстерні, промислового цеху Ф, загальною площею 840,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод
будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «АЙСАЛ» (код за ЄДРПОУ 25420275); тел. 759-98-91.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення магазину загальною площею 45,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Ізмаїльський
річковий порт «Дунайсудносервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеськаобл.,
м. Ізмаїл, вул. Севастопольська, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кокош Марина
Владиславівна (код за ЄДРПОУ 3283811580); тел. 098-87-68-486.
 10. Назва об’єкта оцінки: майданчик № 1 з бетонним покриттям загальною
площею 340 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Левітана, 46А. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «ЗА РУЛЕМ» (код за
ЄДРПОУ 20992989); тел. 096-969-11-36.
 11. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівлі складів матеріалів (літ. В)
інв. № 311 площею 115,6 м2 одноповерхова будівля літ. «Д» інв. № 35 площею
20,3 м2, загальною площею 135,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Південно-Українське державне виробниче підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Отамана Головатого, 40/42. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЖС Україна» (код за ЄДРПОУ 14367709); тел. 786-96-00.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина стіни другого поверху гуртожитку № 2
загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОНУ
імені І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 64. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Мартинчук Олександр Васильович (код за
ЄДРПОУ 2913316158); тел. 097-268-62-79.
 13. Назва об’єкта оцінки: гараж з оглядовою ямою літ. «Е.е». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 66302, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, буд. 85.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-36-33, (048) 722-02-26, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@dkrs.gov.ua. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок: 3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): –.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 вище 6 630 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єкту
оцінки № 11 вище 15 000 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатиметься.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єкту
оцінки № 13 вище 6 800 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатиметься.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 05.07.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 11.07.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: приміщення складу № 16
(955360.1.ААБАЛД733). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній; зберігач – ТОВ «Кононівський елеватор». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітич-
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приватизації
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Дата оцінки

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Вид вартості
Залишкова
вартість
об’єкта, грн

№
з/п

Платник

9 001,00
2 415,00
3 683,95

168,24

Ринкова

5 165,94

30.06.18

Ринкова
Ринкова

30.06.18
30.06.18

Ринкова

30.06.18

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина адмінбудинку під літ. А, поз. 1-11, 1-12, V, загальною
Чортківський комплощею 61,3 м2 за адресою: вул. Князя Володимира Великого,
бінат комунальних
підприємств
12, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господарства
2 Склад ПММ під літ. З, поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 загаль
Чортківський комною площею 50,0 м2 за адресою: вул. Князя Володимира
бінат комунальних
підприємств
Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Чортківського міжрайонного управління водного
господарства
3 Частина приміщення першого поверху площею 2,0 м2 адміПАТ «Українністративного будинку за адресою: вул. Об’їзна, 1, с. Угринь,
ський будівельноЧортківський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
інвестиційний банк»
Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області
2
4 Частина приміщення першого поверху площею 2,0 м нежитПАТ «Українлового приміщення за адресою: вул. Шевченка, 67а, м. Креський будівельноменець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіональінвестиційний банк»
ного сервісного центру МВС в Тернопільській області
5 Частина приміщення першого поверху площею 2,0 м2 неПАТ «Українжитлового будинку за адресою: вул. Замкова, 18, м. Підгайці,
ський будівельноПідгаєцький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
інвестиційний банк»
Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області
6 Частина прохідної під літ. Ж, поз. 1-1, 1-3, 1-4 загальною
Чортківський комплощею 34,5 м2 за адресою: вул. Князя Володимира Вебінат комунальних
підприємств
ликого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Чортківського міжрайонного управління водного
господарства
7 Центральний склад під літ. В, поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 заЧортківський комгальною площею 193,7 м2 за адресою: вул. Князя Володимира
бінат комунальних
підприємств
Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Чортківського міжрайонного управління водного
господарства
Ринкова

 1. Назва об’єкта оцінки: будинки для відпочинку (балансоутримувач – відсутній).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Тростянецький р-н, с/р Зарічненська,
«Заплава ріки Ворскла» масив, 3, 3а. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
3 од. (2 літніх будинки для відпочинку загальною площею 64,5 м2 та 85,3 м2, та убиральня). Балансова залишкова вартість: ні. Кількість земельних ділянок: ні. Розмір земельної
ділянки: ні. Місце розташування земельної ділянки: ні. Цільове призначення земельної
ділянки: ні. Правовий режим земельної ділянки: ні. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: ні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням (нерухомість рекреаційного призначення).
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля загальною площею 52,9 м2 (балансоутримувач – Управління державної казначейської служби у Липоводолинському районі
Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Липова Долина, вул. Роменська, 8. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 1
од. Балансова залишкова вартість – 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 4,0 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
кожному конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

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

30.06.18

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень загальною площею 114,6 м2 (балансоутримувач – ВАТ «Шосткинське автотранспортне
підприємство 15909»). Об’єкт оцінки розташований в одноповерховій будівлі складу
технічного санітарного обладнання. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Весняна, 36. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ
«ШОСТКОНТИНЕНТ-ТУР». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,8 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (складська нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
186,03 м2 (балансоутримувач – ВАТ «Шосткинське автотранспортне підприємство
15909»). Об’єкт оцінки розташований в одноповерховій будівлі складу технічного
санітарного обладнання. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Весняна, 36. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ВАНТ»
ЛТД. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,8 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення,
частини будівель (складська нерухомість).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 32,3 м2 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезноортопедичне підприємство). Об’єкт оцінки розташований на 1-му поверсі 3-поверхової
адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський
шлях, 20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «СУМИ-ЕКСПЕРТЦЕНТР». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,5 тис. грн. Подібними
до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
1 122,7 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Об’єкт оцінки розташований на 1-2-му поверхах будівлі їдальні.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ фірма «Руна-С». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,8 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість
для закладів громадського харчування).
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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
кожному конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 18 липня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 липня 2018 року (включно).

Ринкова
Ліквідаційна
вартість –
1 726,00

 1. Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гурамішвілі, 1-З, м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «КМЗ-Капітал». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована 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: РВ
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: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта: лазня. Місцезнаходження об’єкта: пров. Парковий, 13, с. Степове,
Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована 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: РВ 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: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлова частина приміщення 1-го
поверху навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Леонова, 14,
м. Кременчук, Полтавська обл. та частина вимощення біля будівлі гуртожитку
площею 1,0 м2 за адресою: вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Скалько Я. І. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення, частини будівель. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди,
зокрема, аналогічного функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 4. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 48,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Добровольського, 6, м. Горішні Плавні, Полтавська обл. Балансоутримувач:
ГУ НП в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Громадське
формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта». 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: будівля їдальні технікуму площею 65,03 м2. Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Петросян С. С. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного 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 вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
06.07.2018 включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться 12.07.2018 о 10.00 у РВ
ФДМУ по Полтавській області 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.

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

30.06.18

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

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 18 липня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 липня 2018 року (включно).

Ринкова
Ліквідаційна
вартість –
12 463,00

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 12.07.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 18.07.2018 об 11.00. Телефони для
довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

30.06.18

ним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Правовий режим земельної ділянки –
земельну ділянку орендує ТОВ «Кононівський елеватор». Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею
69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна,
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби) станом на 30.06.2018: не визначена. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Правовий режим земельної ділянки – право користування земельною ділянкою
за АТП 15173, договір оренди №115 20.05.2004; кадастровий номер земельної ділянки
5110300000:01:008:0003. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 800 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП
15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-7262, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість
об’єкта (основні засоби) станом на 30.06.2018: 0,00 грн. Розмір земельної ділянки,
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства. Правовий режим земельної ділянки – право користування земельною
ділянкою за АТП 15173, договір оренди №115 20.05.2004; кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:01:008:0003. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 800 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте рішення «Про ліквідацію ВАТ). Місцезнаходження
об’єкта оцінки Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: – . Кількість об’єктів необоротних
активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) станом на 30.06.2018: не визначена. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Правовий режим земельної ділянки – право користування земельною ділянкою
за АТП 15173, договір оренди № 115 20.05.2004; кадастровий номер земельної ділянки
5110300000:01:008:0003. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 800 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 5. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Дорожник». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Південьзахідшляхбуд» (постановою господарського суду
Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнане банкрутом. Триває
ліквідаційна процедура). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., Татарбунарський р-н,
с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
8 000 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною
площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 73140-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Розмір земельної ділянки,
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Бочковича, 92а. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 7. Найменування об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею 54,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу
(048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки: Одеська
обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 800 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 8. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Плієва, 1г. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: –. Місце розташування земельної ділянки: м. Одеса, вул. Плієва, 1г. Цільове
призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 800 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові споруди загальною площею
1 526,3 м2 з устаткуванням. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеса, Овідіопольська дуга, 3а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 8. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної
ділянки: Одеса, Овідіопольська дуга, 3а. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 10. Найменування об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишнього учбового
комбінату загальною площею 986,6 м2, у складі: будівля літ. «А» площею 986,6 м2;
металева огорожа № 1, 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Бісквітний, 16а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу
(048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком – аналітичний облік відсутній. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки: м. Одеса, пров. Бісквітний, 16а. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 3, 4, 5, 6 – 2 100,00 грн; об’єкта
№ 2 – 2 500,00 грн; об’єкта № 7 – 3 000,00 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 – 7 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 6 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єктів оцінки № 2, 7, – нерухоме майно –
окремі будівлі виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості; об’єктами,
подібними до об’єктів оцінки № 3, 4, 5, – нерухоме майно – приміщення, частини будівель
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській
області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата
оцінки
Вид
вартості
Залишкова
вартість
об’єкта,
грн

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

20 663,00
604,00

Ринкова
Ринкова

31.05.18

31.05.18

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина площадки з асфальтним покриттям площею
2
160,0 м за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
2 Частина нежитлового приміщення загальною площею
10,0 м2 на першому поверсі головного навчального
корпусу за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка

Платник

ФОП Головатий Ярослав
Іванович
ТОВ «Торг
преса»

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

ХАРКІВСЬКа ОБЛАСТь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Очікувана
Інформація найбільша
Мета проведенпро замовни- ціна надання оцінки
ка/платника ня послуг з
оцінки/грн
Нежитлові приміщення –кімн. № 1-1÷1-11,
На дату Визначення
ТОВ
3 200
1-11а, 1-12, 1-12а, 1-13÷1-24, 1-24а, VI, VII,
укладення вартості об’єкта «АННА-А»
VIII, VIIIa, VIIIв, IX, XII, XIIa, XIIб, XIIв, XIIг на 1-му договору оренди з метою
поверсі 2-поверхової будівлі, літ. «А-2», загаль- на про- передачі в
ною площею 662,6 м2 за адресою: м. Харків,
ведення оренду
вул. М. Батицького, 9, що обліковувалося на
незалежної
балансі ВАТ «Серп і молот» (майно якого не уві- оцінки
йшло до статутного капіталу при корпоратизації) та який було ліквідовано
Частина холу (згідно з викопіюванням із плану)
На дату Визначення
ФОП Сухові2 700
на 2-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу
укладення вартості об’єкта лова В. М.
2
№ 1, інв. № 1030031, загальною площею 20,05 м договору оренди з метою
за адресою: Харківська обл., с-ще Докучаєвське,
на про- передачі в
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що пере- ведення оренду
буває на балансі Харківського національного аграр- незалежної
ного університету ім. В. В. Докучаева
оцінки
Нежитлове приміщення кімн. № ХХХІV (за
27.05.18 Визначення
Фізична
2 200
техпаспортом) на цокольному поверсі
вартості об’єкта особа – підп’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 8 (Літ.
з метою продо- приємець
А-5) загальною площею 18,4 м2 за адресою:
вження догово- Тітов Борис
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2, що переру оренди
Борисович
буває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Нежитлові вбудовані приміщення на 2-му по15.04.18 Визначення
КП «Харків2 700
версі 3-поверхової будівлі (літ. А-3) загальною
вартості об’єкта спецсервіс»
2
площею 127,8 м за адресою: м. Харків,
з метою продовул. Полтавський Шлях, 50, що перебуває на
вження договобалансі Головного управління ДСНС України у
ру оренди
Харківській області
Нежитлове приміщення – к. № 100012 на 1-му 24.06.18 Визначення
ФОП Раіл2 200
поверсі 10-поверхової частини різноповерхової
вартості об’єкта ко О. М.
будівлі навчального корпусу праворуч від гоз метою продоловного входу до 9-го навчального корпусу завження договогальною площею 23,4 м2 за адресою: м. Харків,
ру оренди
пл. Свободи, 4, що обліковується на балансі
Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна
Частина нежитлового приміщення холу на 1-му 25.05.18 Визначення
ТОВ «ДІО –
2 200
поверсі 3-поверхового навчального корпусу
вартості об’єкта ГРУП»
(літ. за техпаспортом «Б-3») загальною площею
з метою продо2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентиніввження договоська (Блюхера), 4, що обліковується на балансі
ру оренди
Національного фармацевтичного університету
Частина нежитлового приміщення холу на 1-му 25.05.18 Визначення
ТОВ «ДІО –
2 200
поверсі 2-поверхової част. різноповерхового
вартості об’єкта ГРУП»
(2 та 5) навчального корпусу (літ. за техпасп.
з метою продо«А-2-5») загальною площею 2,0 м2 за адресою:
вження договом. Харків, вул. Олександра Невського, 18, що
ру оренди
обліковується на балансі Національного фармацевтичного університету
Нежитлове приміщення – к. № 20 на першо09.06.18 Визначення
Товариство
2200
му поверсі 10-поверхової будівлі наукововартості об’єкта з обмеженою
виробничого корпусу загальною площею 34,2 м2
з метою продо- відповідальза адресою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42,
вження догово- ністю «Інфор
що обліковується на балансі ДП Науковору оренди
маційно-тех
дослідний технологічний інститут приладобунологічна
дування
лабораторія»

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезна№
ходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1

2

3

4

5

6

7

8

Дата
оцінки
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Продовження таблиці

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

Очікувана
Інформація найбільша
Мета проведенпро замовни- ціна надання оцінки
ка/платника ня послуг з
оцінки/грн
25.07.18 Визначення
ФОП Спектор
2 200
вартості об’єкта Г. П.
з метою продовження договору оренди
Дата
оцінки

9 Частина нежитлових приміщень фойє та манежу
на 1-му поверсі будівлі театрально-видовищного
підприємства (літ. «А-5») загальною площею
23,7 м2 за адресою: м. Харків, майдан І. Бугримової, 1, що перебувають на балансі ДП «Харківський державний цирк імені Ф. Д. Яшинова»
10 Нежитлові приміщення – кімн. № XVI, 21, 21а,
На дату Визначення
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а на першому
укладення вартості об’єкта
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку, інв.
договору оренди з метою
№ 84090, літ. за техпаспортом «А-5», загальна про- передачі в
ною площею 131,1 м2 за адресою: м. Харків,
ведення оренду
вул. Квітки-Основ’яненка, 3, що перебувають незалежної
на балансі Харківського державного авіаційного оцінки
виробничого підприємства
11 Нежитлові приміщення на 2-му поверсі спорт17.05.18 Визначення
комплексу НТУ «Харківський політехнічний
вартості об’єкта
університет» загальною площею 1 064,05 м2,
з метою продовження договом. Харків, вул. Артема, 50а, що перебувають на
ру оренди
балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

ФОП Кулаков
С. П.

2 700

ТОВ «Спортполітех,
ЛТД»

3 200

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

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди
Очікувана
об’єкта оцінки, площа, місцезІнформація найбільша
№ Найменування
Мета про(індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки ведення
про замовни- ціна наданз/п находження
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника ня послуг з
оцінки/грн
1 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 (за техНа дату ВизначенГромадська
2 200
нічним паспортом № 15 – 27) на першому
укладення ня вартості
організація
поверсі 3-поверхового будинку з 3-поверховою договору об’єкта орен- «Асоціація
надбудовою у центральній частині та двома
на про- ди з метою
Харківської
4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою
ведення передачі в
вищої школи
архітектури, літ. за тех. паспортом «А-3-6»,
незалежної оренду
медиків»
інв. № 10310011, загальною площею 15,1 м2
оцінки
за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету
2 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1
На дату ВизначенТОВ «Трейдер
2 700
площею 7,35 м2 та кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7,
укладення ня вартості
2018»
договору об’єкта орен8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 загальною площею
217,15 м2 у підвалі, відмостку (інв. № 1033-3)
на про- ди з метою
площею 79,5 м2, прилеглу до 5-поверхової
ведення передачі в
незалежної оренду
громадської будівлі, літ. «А-5» інв. № 70331,
оцінки
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10,
відмостку (інв. № 1033-3), прилеглу до
4-поверхового громадського будинку (навчального корпусу), літ. «Г-4», інв. № 70994, площею
22,26 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, загальна площа об’єкта – 318,91 м2,
що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
3 Нежитлові приміщення загальною площею
На дату ВизначенФОП Тітова
2 700
21,0 м2, а саме: частина холу площею 8,0 м2 на укладення ня вартості
А. Є.
договору об’єкта орен2-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу
на про- ди з метою
№ 1, інв. № 1030031, реєстровий № 21; частиведення передачі в
на холу площею 6,0 м2 розташованого на 2-му
поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 2,
незалежної оренду
інв. № 1030019, реєстровий № 55; частина холу
оцінки
площею 7,0 м2 на 2-му поверсі
4-поверхового учбового конкурсу № 3, інв.
№ 1030021, реєстровий № 56, за адресою:
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, с-ще
Докучаєвське, Харківська обл., що перебуває на
балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаева
4 Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі
24.06.18 ВизначенПрАТ «Київ2 700
колишньої їдальні загальною площею 14,58 м2
ня вартості
стар»
за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н,
об’єкта з
смт Панютине, вул. Леніна, 14а, що перебуметою продовження договає на балансі Панютинського професійного
вору оренди
аграрного лицею
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 18,
На дату ВизначенФОП Іванов
2 200
частково кімн. № 10, 11, 12, 31 на 4-му поукладення ня вартості
В. В.
версі 5-поверхової нежитлової будівлі, інв.
договору об’єкта орен№ 10310007, літ. за техпаспортом «В-5», зана про- ди з метою
гальною площею 92,0 м2 за адресою: м. Харків,
ведення передачі в
бульв. Богдана Хмельницького, 30, що перенезалежної оренду
буває на балансі ДНЗ «Харківський професійний
оцінки
ліцей будівельних технологій»
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 124, 126,
На дату ВизначенТОВ «ГАЛЕНІ2 700
141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 166,
укладення ня вартості
КАС»
168 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
договору об’єкта оренадміністративно-лабораторного корпусу № 2, інв. на про- ди з метою
№ 81973, літ. А-4, загальною площею 289,7 м2
ведення передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33,
незалежної оренду
що перебуває на балансі ДП «Державний наукооцінки
вий центр лікарських засобів і медичної продукції»
7 Нежитлова одноповерхова будівля НСП – 7
На дату ВизначенФОП Медин3 200
Безлюдовської ЗС Безлюдовської ЕД, інв.
укладення ня вартості
ський Ю. П.
№ 101330166, літ. «А-1», загальною площею
договору об’єкта орен177,0 м2 за адресою: Харківська обл., смт Вана про- ди з метою
сищеве, вул. Польова, 25, що перебуває на
ведення передачі в
балансі Харківського міжрайонного управління
незалежної оренду
водного господарства
оцінки
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 23-25, 29-32, 12.06.18 ВизначенФОП Бє2 700
37 на першому поверсі 5-поверхової будівлі,
ня вартості
дін І. О.
літ. А-5, загальною площею 159,2 м2 за адреоб’єкта за засою: м. Харків, вул. Сумська, 60, що перебуваявою орендаря
ють на балансі Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості»
9 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі адміні- 12.06.18 ВизначенТОВ фірма
2 200
стративної будівлі (інв. № 75839, літ. А-5) заня вартості
«Ніва»
гальною площею 55,2 м2 за адресою: м. Харків,
об’єкта з
вул. Сумська, 60, що перебувають на балансі
метою продоДержавного підприємства «Державний інститут
вження догопо проектуванню підприємств коксохімічної
вору оренди
промисловості»

Продовження таблиці

Очікувана
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезІнформація найбільша
№ находження
Мета проціна надан(індекс,
адреса),
балансоутримувач
Дата
оцінки
про
замовниз/п (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ведення оцінки ка/платника ня послуг з
оцінки/грн
10 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
18.08.18 ВизначенПАТ «МЕГА2 200
2-поверхової адміністративної будівлі (частина
ня вартості
БАНК»
приміщення № 18 за техпаспортом) загальною
об’єкта з
площею 4,68 м2 за адресою: Харків, вул. Шевметою продоченка, 62, що перебуває на балансі Регіональновження догого сервісного центру МВС в Харківській області
вору оренди
11 Нежитлові приміщення на першому та другому 26.08.18 ВизначенТОВ «НВФ
2700
поверхах 10-поверхового адміністративного
ня вартості
«СКАД»
будинку (інв. № 125634) загальною площею
об’єкта з
409,3 м2 за адресою: м. Харків, Катерининська,
метою продо40/42, що перебувають на балансі Державного
вження догопідприємства науково-дослідного технологічновору оренди
го інституту приладобудування
12 Нежитлові приміщення № 1-11 у підвалі та
На дату ВизначенФОП Готвян2 700
нежитлові приміщення № 1-18 на першому по- укладення ня вартості
ський С. І.
версі 5-поверхової будівлі, літ. «А-5», загальною договору об’єкта оренплощею 445,5 м2 за адресою: м. Харків, просп.
на про- ди з метою
Науки, 35
ведення передачі в
незалежної оренду
оцінки
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 29 плоНа дату ВизначенФОП Трет’яко
2 700
щею 57,3 м2 та кімн. № 5 площею 61,7 м2
укладення ня вартості
ва О. В.
на 3-поверсі 3-4-поверхової будівлі учбового
договору об’єкта оренкорпусу, інв. № 60580, літ. за техпаспортом
на про- ди з метою
«А-4», загальною площею 119,0 м2 за адреведення передачі в
сою: м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, незалежної оренду
що перебуває на балансі Харківського коледжу
оцінки
будівництва, архітектури та дизайну
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 31-1, 31-1а, 22.06.18 ВизначенКооператив
2 200
31-2, 31-8, 31-9 у підвалі 5-поверхової будівлі
ня вартості
«Призма» по
малосімейного гуртожитку (інв. № 55591, літ.
об’єкта орен- ремонту та
А-5, загальною площею 85,9 м2 за адресою:
ди з метою
обслуговуванм. Харків, вул. 23 Серпня, 66, що перебуває на
передачі в
ню засобів вибалансі Управління Національного банку Україоренду
мірювання та
ни в Харківській області
автоматики
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: державна частка (16 %) у статутному капіталі
ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Хмельницькагропроект». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації
шляхом викупу. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (КВЕД) – 71.11. Кількість необоротних активів – основні засоби – 20 одиниць, у т. ч. 4 од. – нерухоме майно, 3 од. –
КТЗ. Розмір статутного капіталу – 1 868,75 тис. грн. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк
виконання робіт – не більше 30 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є частки в майні
господарського товариства (крім акціонерного товариства), що мають подібні права
контролю як і оцінювана частка. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 15
тис. грн. До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів
(крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина даху площею 5,0 м2 та одне антено-місце
на даху профмайстерні на вісім місць. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 11,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПРАТ
«ВФ Україна». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн. До участі в конкурсі допускаються
претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, 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, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: гаражні бокси площею 80,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України
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у Звенигородському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
пров. Віктора Погорілого, 1, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Кармазин В. О. Дата оцінки: 30.06.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Мельник Сергій Богданович. Дата оцінки: 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки
подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 доПоложення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 10 липня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 16 липня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел.
37-29-71.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт незавершеного будівництва –
клуб, що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь». Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Основні види продукції (послуг), що виробляються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один). Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: 0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького
обслуговування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 311 640,05
грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт незавершеного будівництва –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б. Хмельницького, 21а. Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один). Кількість
земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,8459 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Сокирянський р-н,
с. Новоолексіївка, вул. Б. Хмельницького, 21а. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): землі сільськогосподарського призначення. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів незавершеного будівництва, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців (по
кожному із об’єктів) – 9 500,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013
за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
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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: нежитлове приміщення площею 71,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт
з оцінки: ФОП Бреус Д. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт
з оцінки: ФОП Трухан С. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2018.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 114,03 м2 (у т. ч.
приміщення 1-го поверху площею 45,59 м2, приміщення 2-го поверху площею
68,44 м2) спортивної зали установи. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Прилуцька виховна колонія». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234. Платник робіт з оцінки: Громадська
організація «Прилуцький козацький полк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 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: частина будівлі котельні площею 81,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Менська виправна
колонія (№ 91)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Менський р-н,
смт Макошине, просп. Дружби, 5. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВІКОТЕПЛОСЕРВІС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі котельні площею 67,15 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Новгород-Сіверська
установа виконання покарань (№ 31)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Миколаївська, 31. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ВІКОТЕПЛОСЕРВІС». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
40,28 м2 на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Богуна, 1. Платник робіт з оцінки: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської облради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 5. Назва об’єкта оцінки: бетонно-щебенева площадка з естакадою площею 167,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Військторг»
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження о’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7. Платник робіт з оцінки: ФОП Дудченко
С. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 17,7 м2 на другому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: ФОП Лущик
О. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення
та приміщення закладів громадського харчування.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення господарського будинку автогаража площею 74,2 м2 одноповерхової будівлі критого току площею
1 103,0 м2 та нежитлове приміщення господарського будинку майстерні для
ремонту тракторів площею 203,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка. Платник робіт
з оцінки: ФОП Семко В. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість..
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-63-02. Електронна адреса
замовника конкурсу: korpprava_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
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова

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

вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором
купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок
за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: 340,0 тис. грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції
щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 18 липня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 12 липня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 18 липня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною
площею 1061,9 м2, а саме: водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною
площею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 04075, м. Київ, вул. Федора
Максименка (Червонофлотська), 3. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 13 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі
їдальні загальною площею 1 063,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03022,
м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 6 800,00 грн.
Конкурси відбудуться 18 липня 2018 року об 11.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 12 липня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 18 липня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формою.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на
аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – кафе на 50 місць. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 02092, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата
оцінки: 31.07.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на
аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – розширення виробничої бази ДВП «Будремкомплект». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2018. Комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 18 липня 2018 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 12 липня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 18 липня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формою.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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.
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