Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 55 (1075)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
Призначений на 12 липня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій ПрАТ
«Миколаївська ТЕЦ», яке знаходиться за адресою: вул. Каботажний спуск, буд. 18,
м. Миколаїв, Україна, 54020, інформаційне повідомлення про проведення якого
було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 24 травня 2017 року № 40
(1060), не відбувся через відсутність попиту на пакет акцій.
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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 10.07.2017 № 1109)
Нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26) за адресою:
85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд.
86а, що перебуває на балансі Колективного сільськогосподарського підприємства
«Селидівське» (код за ЄДРПОУ 00848196).

Житомирська область

Окреме індивідуально визначене майно – заглиблений склад площею 126,4 м2
(літ. Є) за адресою: 10020, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський шлях,
14, що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІ»
(код за ЄДРПОУ 35265620).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбовоатестаційний Центр по неруйнівному контролю», що становить 25 % статутного
капіталу, код за ЄДРПОУ 30019780, оголошений у газеті «Відомості приватизації»
від 07 червня 2017 року № 43-44 (1063-1064), відбувся 05 липня 2017 року.
Початкова ціна продажу об’єкта – 8 869,00 (вісім тисяч вісімсот шістдесят
дев’ять) гривень.
Ціна продажу об’єкта – 8 869,00 (вісім тисяч вісімсот шістдесят дев’ять) гривень.
Переможець аукціону – юридична особа – товариство з обмеженою відповідальністю «Укратом Сервіс», код за ЄДРПОУ 38855401.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

Донецька область

Фонд державного майна України повідомляє
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним
наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 798/3238 (зі змінами), інформуємо
про скасування результатів аукціону, який відбувся на ПАТ «Фондова біржа
ПФТС» 16 червня 2017 року, в частині продажу пакета акцій ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (код за ЄДРПОУ 01057723) в кількості
9898600 штук на суму 15 144 858,00 грн з вини покупця. Зазначене рішення
затверджено наказом ФДМУ від 03.07.2017 № 1061.
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17 липня 2017 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною
площею 141,6 м2, навісом літ. а.
Адреса об’єкта: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, Публічне акціонерне товариство
«Криворізький залізорудний комбінат», адреса: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю складу літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а. Рік побудови – 1968. На даний час об’єкт використовується за первісним
призначенням, перебуває в незадовільному стані. Система електропостачання в
несправному стані. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 96 812,00 грн, ПДВ – 19 362,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 174,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 11 617, 44 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею
141,6 м2, навісом літ. а, розташованої за адресою: 50031, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
7 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 11 серпня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Балансоутримувач: Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком», адреса: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32. Код за ЄДРПОУ 01184835.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон – С, рік випуску – 1965, реєстраційний № АТ 7832 АХ,
шасі № 168397, колір – зелений. ТЗ призначений для виконання спеціальних робочих функцій (автомобіль для пересування дизель-генераторної електростанції).
Перебуває в задовільному стані, окремі вузли та механізми потребують ремонту
(гальмівна система, колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 82 269,00 грн,
ПДВ – 16 454,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 98 723,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно
до чинного законодавства України.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію
заяви 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 9 872,30 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатського універсальною товарною біржею 11.08.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт: http://putb.if.ua) на електронну адресу: pfg@pfg.
if.ua Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Кінцевий термін подання заяв
на участь в аукціоні – 07.08.2017 включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (0342) 553140, 752367 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим покриттям
для автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь –
залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – шифер,
підлога – лінолеум та плитка, вікна та двері дерев’яні, внутрішнє оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні комунікації – автономне опалення,
електропостачання в неробочому стані. Дата будівництва будівлі – 1976 рік.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 3 серпня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул.
Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних
засобів – 51 од. (у т. ч.: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади готової
продукції, 2 матеріальних склади), незавершене будівництво – 10 од., машини та
обладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.
На балансі підприємства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: берегоукріплення, протирадіаційне укриття в напівпідвальному
приміщенні будівлі контори.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
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Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства знаходиться в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна становить 7 116 298,80 грн (сім мільйонів сто шістнадцять
тисяч двісті дев’яносто вісім гривень 80 копійок), у т. ч. ПДВ –1 186 049,80 грн
(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч сорок дев’ять гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: забезпечити збереження згідно з вимогами чинного законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим
призначенням об’єктів, що не підлягають приватизації і будуть передані покупцю
відповідно до договору на відповідальне зберігання, а саме: берегоукріплення
та протирадіаційного укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори.
Не допускати відчуження такого майна, а також створення умов для відчуження
цього майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 711 629,88 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2 м. Фундамент
залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту знаходяться
зруйновані рештки стін будинку.
Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не підведено. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 12 534,00 грн, ціна об’єкта – 1,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 507,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону об’єкта державної власності –
спортивної бази відпочинку «Портовик»
Адреса об’єкта приватизації: Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Польова, 19.
База розташована на східному березі озера Ялпуг, в 28 км від міста Ізмаїл. Площа території бази становить 4,35 га; земельні ділянки площами 4,09 га та 0,2534
га на праві постійного користування.
Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських портів України», адреса: вул. Набережна Лукі Капі краяна, 4, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68609
(код за ЄДРПОУ 38728402).
Відомості про земельні ділянки: площа – 4,09 га та 0,2534 га. Кадастрові номери: 5122084800:01:001:0426 та 5122084800:01:001:0381. Цільове призначення: для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу спортивної бази відпочинку «Портовик» входять 3 спальних корпуси (529,7 м2; 132,8 м2; 246,3 м2), адміністративна
будівля (51,3 м2), павільйон відпочинку (88,6 м2), 5 будинків відпочинку по 17,3 м2

майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 03.08.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 07.08.2017, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00. Адреса вебсайта організатора аукціону: https://www.utsb.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25.09.2015 за №1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Універсальної товарно-сировинної біржі на електронну адресу: info@
utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі

(01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11 тел. (044)
482-07-42) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник
подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів
господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитись з об’єктом продажу
можна звернувшись до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок:
200-34-08, 284-52-40.

жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний
житловий будинок.
Адреса об’єкта: 3 пров. Червоної, 57б, м. Ромни, Сумська обл.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою 3-по
верхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття –
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки
та лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато у
1991 році, припинено – у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності –
30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 802 520,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 300 420,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єктів: розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом 3 років (щодо об’єкта, розташованого у смт Низи); завершити будівництво
об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років
з моменту підписання акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення (по об’єкту, розташованому у м. Ромни); виконувати вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища; подальше
відчуження об’єктів можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єктів зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за №
400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 3 серпня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за
адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок
(0542) 36-21-83.

кожний, службовий корпус (66,2 м2), господарчий блок (42,5 м2), прохідна (29,5 м2),
човновий ангар (147,1 м2), трансформаторна підстанція (6,1 м2), тир з більярдом
(77,6 м2), вольєр для птахів, кав’ярня з кіоском, бесідки – 11 шт., вбиральні – 3 шт.,
душ, навіси – 2 шт., приміщення ПММ, зливні ями та надвірні споруди – 30 од.,
плавзасоби, обладнання, інвентар.
Основні показники діяльності: чисельність працюючих – 7 осіб.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 3 113 923,00 грн (три мільйони
сто тринадцять тисяч дев’ятьсот двадцять три грн), ПДВ – 622 784,60 грн (шістсот
двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят чотири грн шістдесят коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 3 736 707,60 грн (три мільйони сімсот тридцять шість тисяч сімсот сім грн шістдесят коп).
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження профілю діяльності та функціонування спортивної бази відпочинку «Портовик» не менш як 5 років з метою оздоровлення та відпочинку населення, у тому числі дітей.
2. Забезпечення соціальних гарантій:
збереження протягом 5 років кількості робочих місць, що склалася на час укладення договору купівлі-продажу, та створення сезонних робочих місць для забезпечення функціонування бази в оздоровчий період (не менше 7 одиниць);
своєчасної виплати заробітної плати не нижче мінімального рівня.
3. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
4. Дотримання санітарних норм і правил експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».

5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно з чинним
законодавством.
6. Зазначені умови вступають в дію після повної сплати за об’єкт та підписання
акта приймання-передачі.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за № 437 (зі змінами).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 373 670,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 18 серпня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1112.
Останній день приймання заяв – 10 серпня 2017 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 731-50-36, 728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця – з 9.00 до 15.00
у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15,
11-й поверх, каб. 1113.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Дніпропетровській області інформацію щодо проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою підготовки до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д, що підлягає приватизації, а саме: об’єкт незавершеного
будівництва «Відновлювально-оздоровчий комплекс разом із земельною ділянкою»
за адресою: м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 3, опубліковану в газеті «Відомості
приватизації» від 05.07.2017 № 52 (1072) на стор. 2-3, вважати недійсною.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками
та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими знаками,
проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку,
отримання витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – група інвентарних об’єктів, у складі: літ-

ній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній
будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: 42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська
рада, масив «Заплави річки Ворскла», № 3 та № 3-А.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), Розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.02.2017
№ 56-ОД.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема,
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть надані за результатами виконаних робіт; згода на
обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 10.08.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 18.08.2017 о 15.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування
1 Державна казна- 37798840, Управління Державної казначейської служби України в Іллінецькому Нерухоме майно –нежитлові вбудовані
чейська служба районі Вінницької області, 22700, Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової
України
вул. Європейська (колишня Карла Маркса), 28, тел. (04345) 2-30-37
адміністративної будівлі (літ. А)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
21727137.7.УФНМЛШ004 22700, Вінницька обл., Іллінецький
25,0
76 975,00
2 роки 364 дні
Розміщення космер-н, м. Іллінці, вул. Європейська
тологічного салону
(колишня Карла Маркса), 28

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн. вий строк оренди
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 02497766, Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, 43010, Частина будинку про- 02497720.60.АААДДЛ220 43010, Волинська обл.,
41,4
203 559,00
1 рік
32,1 м2 – розміщення офісного приміщення;
житлово-комунального господарства України
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, тел. (0332) 24-57-71, факс 24-14-52
ектних організацій
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38
9,3 м2 – розміщення складського приміщення

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство енергетики та вугільної 20851817, Відокремлений підрозділ «Західна електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична Будівля учбового 00100227.20.АААДКВ802 Закарпатська обл. м. Ужгород, 563,0
3 219 797,00
49 років
Розміщення офісних
промисловості України
компанія «Укренерго», вул. Свєнціцького, 2, м. Львів, 79011, тел. (032) 256-31-66, факс (032) 256-30-30
комбінату
вул. Електрозаводська, 4
приміщень

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство внутріш- 08571883, Запорізьке училище професійної підготовки працівників Частина приміщення № 1 (у складі приміщень № 2, 3, 4, 5, 1/2 приміщень спільного ко08571883.1.ТГЧЮБР188 м. Запоріжжя, вул. Се- 320,85
762 547,00
2 роки11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює
ніх справ України
міліції ГУМВС України в Запорізькій області, 69092, м. Запоріжжя, ристування № 6, 7) цокольного поверху будівлі (літ. А-2, А1-3); частина приміщення № 1 (у
вастопольська, 26
продаж товарів підакцизної групи
вул. Севастопольська, 26, тел. (061) 769-91-48
складі приміщень № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27) 1-го поверху будівлі (літ. А-2, А1-3)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, Тургенєвська, 82а, Гідротехнічні споруди 22 ставів, водо- З 25592421.24.ААЕЖАГ898 Івано-Франківська обл., Калуський 65,16 га
796 883,00
2 роки 11 місяців Розміщення рибного господарства
рибного господар- тел. (044) 486-07-91
подаючого та випускного каналів
до 25592421.24.ААЕЖАГ921; р-н, с. Завадка та с. Верхня
станом на 31.03.2017
ства України
25592421.24.ИАДИКЕ105
2 Фонд державного Балансоутримувач ліквідований
Гідротехнічні споруди ставу № 2
34278487.1.ААВАВЖ127 Івано-Франківська обл., Богород- 1,7769 га
102 760,00
2 роки 11 місяців Розміщення рибного господарства
майна України
чанський р-н, с. Похівка
станом на 31.03.2017
3 Міністерство освіти 2544187, Богородчанський професійний будівельний ліцей, 77701, Івано- Частина приміщень на 1-му поверсі бу- 02544187.1.ЖТРНГФ063 Івано-Франківська обл., смт Бого54,3
319 770,00
2 роки 11місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
і науки України
Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 89 , тел. 0-271-2-16-40 дівлі недіючогого навчального корпусу
родчани, вул. Шевченка, 59
на 30.04.2017
товарів
4 Державна служба 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області,
Приміщення на 1-му поверсі ад02360599.1. АААДЕЕ956 Івано-Франківська обл., м. Рога79,0
109 889,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса та/або торговельного об’єкта з продажу
статистики України 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 792077
мінбудівлі
тин, вул. Кудрика, 10
станом на 30.09.2016
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, та/або
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та інше
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342)
55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за не залежною оцінкою без урахування ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфраструк- 20572069, ДП «Міжнародний Частина приміщення № 478 на 1-му поверсі
–
Київська обл., м. Бо3,1
293 757,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісного приміщення туристури України
аеропорт «Бориспіль»
пасажирського термінала «D»
риспіль, Аеропорт
тичного інформаційного центру
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому
конверті з надписом «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 МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не за- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та ву- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», Нежитлові приміщення № 19, 20 з місцями загаль- 24584661.10.ДЯМХКШ761 Миколаївська обл., Арбузинський
10,9;
9 242,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету з правом прогільної промисловості України 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22
ного користування будівлі залізничного вокзалу.
р-н., с. Воля, вул. Молодіжна, 43а
3,8
дажу товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн. 37-38)
та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 53 (1073) від 10.07.2017
на стор. 4, інформацію щодо об’єктів поз. 1, 2, 3 вважати недійсною.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Тернопільська обласна 35939813, Державна установа «Госпрозрахункова група
Будівля насосної станції з артезіанською
35939813.1.ШИВУИЮ142; вул. Зелена, 91а, смт Велика Березовиця,
6,2
89 200,00
2 роки 11 місяців
Для водозабезпечення багатоквартирного житлового
державна адміністрація Тернопільської обласної державної адміністрації», 46006, свердловиною
35939813.2.ШИВУИЮ143 Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
будинку на вул. Микулинецька, 30а в смт Велика Беревул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-56-79.
зовиця Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
2 Державна служба ста- 02362374, Головне управління статистики у ТернопільЧастина нежилого приміщення, поз. 2-11,
02362374.1.АААДЕЖ256 вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Тер10,9
31 790,00
2 роки 11 місяців
Розміщення масажного кабінету
тистики України
ській області, 46001, вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль,
2-го поверху будівлі літ. А відділу статистики у
нопільська обл.
тел. (0352) 52-50-31, 52-72-86
Борщівському районі
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».
№
Назва органу управління
з/п

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
1 Міністерство аграр- 03288935, ДНЗ «Харківський обласний центр підготовки, перепідготовки та Нежитлове приміщення – кімн. № 1-25 на 1-му поверсі 3-поверхової
_
Харківська обл., Харків8,1
32 300,00
1 рік
Розміщення офіса
ної політики та про- підвищення кваліфікації кадрів АПК», 62416, Харківська обл., Харківський
будівлі навчального центру учбового корпусу, літ. за техпаспортом Г-3, інв.
ський р-н, смт Пісочин,
довольства України р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, 11, тел.: (057) 742-70-30, 742-78-56
№ 10310005
вул. Некрасова, 11
2 Міністерство вну08571096, Харківський національний університет внутрішніх справ, 61080, Частина коридору (приміщення № 2-49 за технічним паспортом)
08571096.7.АААДИА924 м. Харків, просп. Льва
7,8
58 000,00
1 рік
Розміщення магазину непродовольчих товарів (військторг)
трішніх справ України м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057)739-81-81
на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 2, літ. Б-6, інв.
Ландау, 27
№ 022661
3 Державне космічне 14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, вул. Г. Рудика, Нежитлові приміщення – кімн. № 72 (S=16,1 м2), 51 (S=14,8 м2), 54
МПВАДО268
м. Харків, вул. Г. Ру71,8
343 000,00
1 рік
Розміщення комунального закладу соціального обслуговуагентство України
8, тел. (057) 707-01-72
(S=7,8 м2) на 1-му поверсі та кімн. № 14 (S=33,1 м2) на 3-му поверсі
дика, 2
вання для сімей, дітей та молоді, що утримується за рахунок
місцевого бюджету
3-поверхової будівлі культурно-спортивного комплексу, інв. № 30068
4 Державна судова ад- 02894131, Апеляційний суд Харківської області, 61001, м. Харків, майдан Частина нежитлового приміщення № 117 на 2-му поверсі
02894131.1.ВОАНДТ009 м. Харків, майдан Героїв
17,4
116 800,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підміністрація України Героїв Небесної Сотні, 36, тел. (057) 751-88-71
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10310003, літ. А-3,
Небесної Сотні, 36
акцизної групи
пам’ятка архітектури
5 Міністерство освіти і 38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ,
Нежитлове приміщення – кімн. № 69 на 2-му поверсі 3-поверхової
38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Полтав125,3
675 800,00
1 рік
Розміщення громадської організації на площі, що не викориснауки України
вул. Солом’янська, 7, тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97
адміністративної будівлі, № 80285, літ. А-3
ський шлях, 188а
товується для провадження підприємницької діяльності і становить 50 м2 та розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької
діяльності і становить понад 50 м2, а саме: 75,3 м2
6 Міністерство освіти і 02547910, ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», 61121, м. Харків, вул. Владис- Частина нежитлового приміщення № 17 на 1-му поверсі 2-поверхової
_
м. Харків, вул. Владисла- 108,32
344 800,00
1 рік
Розміщення виробництва шкільного приладдя
науки України
лава Зубенка, 37, тел. : (057) 264-77-75, 269-52-41
будівлі майстерні учбового корпусу № 2, інв. № 10310005, літ. З-2
ва Зубенка, 37
7 Міністерство вну40112097, Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області,
Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 1-му поверсі 4-поверхової з
_
м. Харків, вул. Шевчен13,5
106 300,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
трішніх справ України 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 26, тел. (057) 707-35-13
підвалом адміністративної будівлі, інв. № 10310011, літ. Б-4
ка, 26
обслуговування населення (перукарня)
Заяви про оренду 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство оборони 35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, Склад літ. М; пождепо літ. М’; склад
–
вул. Надпільна, 218, 31,1; 24,4; 51,8; 306,47 38 370,00; 30 110,00; 63 920,00; 37 920,00
2 роки 364 дні
Надання побутових послуг
України
222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07
літ.К’-1; замощення
м. Черкаси
населенню
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, тел. 37-34-48, РВ ФДМУ по Черкаській області. 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 ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна аудиторська 40919597, Управління Північного офіса Держаудитслужби в Чернігівській об- Нежитлове приміщення 4-повер 21395267.1.ГЦЦЖФЖ014 Чернігівська обл., м. Но20,8
34 764,39
2 роки 364 дні
Надання нотаріальних
служба України
ласті, 14000, м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, тел.: (04622) 4-25-80,67-63-50
хової адмінбудівлі
сівка, вул. Центральна, 20
послуг
2 Державне агентство
34654458, Деснянське басейнове управління водних ресурсів, 14017, м. Чер- Нежитлові приміщення на 1-му по- 34654458.45.АААБЖБ596 м. Чернігів, вул. Генерала
323,0
531 034,17
2 роки 364 дні
Здійснення діяльності
водних ресурсів України нігів, просп. Перемоги, 39а, тел.: (04622) 4-40-77, 4-20-38
версі будівлі механічної майстерні
Бєлова, 11
з ремонту автотранспорту
Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

1 Державний концерн «Укроборонпром»
2 Державний концерн «Укроборонпром»
3 Державний концерн «Укроборонпром»

14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, тел.: 400-81-44, 454-32-33, 454-31-49
14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, тел.: 400-81-44, 454-32-33, 454-31-49
14307529, Філія ДП «Антонов» «Серійний завод «Антонов», 03062, м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 1, тел.: 400-81-44, 454-32-33, 454-31-49

Нерухоме майно – підвальне приміщення
будинку для приїжджих
Нерухоме майно – нежиле приміщення на
2-му поверсі корпусу механічних цехів № 1
Нерухоме майно – нежиле приміщення на
1-му поверсі корпусу механічних цехів № 1

4 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
5 Міністерство інфраструктури
України

02497683, Державне підприємство «Український науково-дослідний і про- Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
ектний інститут цивільного будівництва «Укрндпіцивільбуд», 03039, м. Київ, 5-му поверсі та нежитлове приміщення підпросп. 40-річчя Жовтня, 50, тел.: 257-10-79, 257-50-44, 258-27-81
валу адміністративної будівлі
30218246, ДП «Укрсервіс Мінтрансу», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14, Нерухоме майно – нежитлове приміщення
тел.351-42-01, факс 351-42-38

реєстровий номер майна
–
–
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, просп. Пере122,3
1 475 000,00
2 роки 11 місяців
моги, 89б
станом на 31.03.2017
м. Київ, просп. Пере9,5
131 100,00
1 рік
моги, 100/1
станом на 31.03.2017
м. Київ, просп. Пере49,0
614 000,00
1 рік
моги, 100/1
станом на 31.03.2017
місцезнаходження

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, просп. Голосіївський, 50

82,4

1 176 000,00
станом на 30.04.2017

1 рік

30218243.1.БЯШХФЛ004 01135, м. Київ,
просп. Перемоги, 14

493,9

9 184 300,00
станом на 31.03.2017

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні (без підакцизних товарів)
Обслуговування застрахованих працівників підприємства
Задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та
наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки – працівників заводу
Розміщення офісних приміщень – 26,6 м2, розміщення
складу – 55,8 м2
Розміщення: офіса – 72,2 м2 на 7-му поверсі; обладнання, яке використовується для забезпечення безпеки
польотів, організації фіксованого телефонного зв’язку –
421,7 м2 на 1 – 25 поверхах
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

6 Міністерство освіти і науки України 38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ,
Нерухоме майно – частина нежитлового при- 38855349.1.ХФЦЧА002 03022, м. Київ,
4,0
49 310,00
2 роки 11 місяців
вул. Солом’янська, 7, тел. 248-85-97, факс 248-85-78
міщення на 3-му поверсі гуртожитку
вул. Солом’янська, 7а
станом на 30.04.2017
7 Міністерство охорони здоров’я
22863717, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,
Нерухоме майно на 1-му поверсі адміністра- 22863747.1.НЧИЮЦЛ3386 м. Київ, Кловський
54,6
976 630,00
1 рік
України
трансплантації ендокринних органів і тканини МОЗ України, м. Київ, Клов- тивної будівлі – каб. 107
узвіз, 13а
станом на 30.04.2017
ський узвіз, 13а, тел.: 254-32-25, 253-66-28
8 Міністерство охорони здоров’я
22863747, Український науково-практичний центр ендокринної хірурНерухоме майно – нежитлове приміщення на 22863747.1.НЧИЮЦЛ3386 м. Київ, Кловський
17,6
313 650,00
2 роки 11 місяців Проведення господарської діяльності з медичної
України
гії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони
3-му поверсі будівлі
узвіз, 13а
станом на 30.04.2017
практики
здоров’я України, 01021, м. Київ, Кловсткий узвіз, 13а, тел. 253-66-26
9 Міністерство інфраструктури
01527695, Державне підприємство «Державний автотранспортний
Нерухоме майно – нежитлове приміщен–
м. Київ, просп. Пере55,6
935 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
України
науково-дослідний і проектний інститут», 03113, м. Київ, просп. Перемоги, ня на 2-му поверсі в будівлі інженерномоги, 57
станом на 31.03.2017
підакцизної групи
57, тел.: 455-67-91, 456-30-30
лабораторного корпусу
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна, що відбулися 11.07.2017
1. Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна – частини
нежитлового приміщення № 15 на 2-му поверсі 9-поверхового адміністративного
будинку, інв. № 10310004, літ. А-9, реєстровий № 38631015.9.ШХРСЮЖ048, загальною площею 25,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 8, що перебуває на
балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Харківській області, визнано ФОП Петренко С. В.
2. Вважати конкурс на право оренди нерухомого державного майна – частини
коридору № 46 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. И-6, реєстровий № 02071197.1.ЯГЛКУС017, загальною площею
11,96 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки таким, що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Житомирського військового інституту
імені С. П. Корольова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, поштова адреса: 10004, м. Житомир, просп.
Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
частина нежитлового приміщення казарми загальною площею 479,0 м2 в
будівлі № 1/97 військового містечка № 1 та частина нежитлового приміщення казарми загальною площею 5,0 м2 в будівлі № 1/97 військового містечка
№ 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут
імені С. П. Корольова..
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2016
становить 1 419 572,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 4 781,37 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання
частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 479,0 м2 під розміщення їдальні та буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у
навчальних закладах та військових частинах.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 224,59 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання
частини нежитлового приміщення казарми загальною площею загальною площею
5,0 м2 для продажу непродовольчих товарів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції
згідно із законодавством.
Термін оренди – 1 рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: мета
використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням: під розміщення їдальні та
буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
та військових частинах та для продажу непродовольчих товарів; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,
не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного
місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю за комунальні послуги;
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування оголошення; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; дотримання вимог перепускного режиму військового інституту.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна; відгуки від попередніх (діючих) орендодавців.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наяв-

ності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що
до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Контактний телефон: (0412) 25-04-91, додатковий 3-55, або 067-780-04-07.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 31-й (тридцять перший) календарний
день після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова,
будівля 1/589, кабінет № 10.

ІНФОРМАЦІЯ про оренду майна державних
підприємств і організацій
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління
справами про проведення конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Клінічна лікарня
«Феофанія» Державного управління справами, адреса: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на 1-му
поверсі лікувального корпусу № 2 площею 10,0 м2.
Мета використання: приміщення для проведення господарської діяльності з
медичної практики.
Орендодавець: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами,
адреса: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 21.
Орган управління майном: Державне управління справами.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 228 600,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786 (зі змінами та доповненнями), виходячи
з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку та орендною ставкою 8 %,
за базовий місяць розрахунку – травень 2017 року становить 1 524,00 грн
(одна тисяча п’ятсот двадцять чотири гривні) на місяць (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу: найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з
початковим розміром орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу; страхування орендованого майна на користь орендодавця та
надання орендодавцю копій договору страхування орендованого майна, страхового
полісу та копій платіжних доручень після укладення договору оренди протягом 20
календарних днів; зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем внесення
змін до складу орендованого майна; дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди; термін дії договору оренди – 2 роки 9 місяців; використання об’єкта оренди
за цільовим призначенням; переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір
оренди протягом місяця з моменту повідомлення про визнання його переможцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок орендодавця протягом
14 календарних днів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок оплати за три
останні місяці оренди майна. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення
договору оренди завдаток поверненню не підлягає.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878;
відомості про учасника конкурсу відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011
№ 906; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних
печаткою учасника конкурсу. Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 16
календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Документи приймаються за адресою: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного
управління справами, 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 21, кімн. 203 (канцелярія).

Конкурс відбудеться о 16.00 через 20 календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в адміністративному
корпусі за адресою: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 21, кімн. 320.
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (044) 259-67-83.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна
Балансоутримувач: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
Орган управління: Національна академія наук України.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення – кімната № 30 на 2-му поверсі лабораторного корпусу (літ. «Г») загальною площею 8,6 м2 за адресою: 01024,
м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4.
Умови конкурсу:
початковий розмір орендної плати становить 1 202,68 грн без ПДВ (базовий
місяць оренди – червень 2017 року), виходячи з вартості майна – 78 444,04 грн
без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 31.03.2017; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць – червень 2017
року; термін дії договору оренди – до 30.04.2020; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 30 числа поточного місяця) з урахуванням індексу
інфляції; відшкодування балансоутримувачу податку на землю згідно з довідкою Департаменту земельних ресурсів про розмір нормативної грошової оцінки земельної
ділянки; протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; забезпечення страхування об’єкта оренди
на весь період оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно з висновком про
вартість майна, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; укладений сторонами
договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди
нерухомого майна, що належить до майнового комплексу НАН України; переможець
конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної
оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди. У випадку
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу (за умов надання підтвердних документів); забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу; збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 150 грн від найбільшого розміру орендної плати,
запропонованого учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку – червень 2017 року при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріли відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; інформацію про засоби зв’язку з претендентом;
відомості про претендента, а саме:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Конкурс буде проведено в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця об
11.00 на 20-й день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 01024, м Київ, вул. Академіка Богомольця,
4, адміністративний корпус (літ. «А»), 1-й поверх, кімн. 102.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4,
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, каб № 116, у понеділок – четверг з 9.00 до
17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі майнових питань інституту
(каб.123, 125) або за тел. (044) 256-25-58.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: частка, що належить ФДМУ у статутному капіталі
спільного підприємства (СП) «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю, яка становить 184 707,00 грн, що відповідає 51 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СП
«Керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чіпі, с. Мужієво, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90260.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу частки за грошові кошти.
Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044)
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) СП «Керамнадра» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю: 08.12 – добування піску, гравію, глин і каоліну.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком СП «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, од.: 81, зокрема: нематеріальних активів – 11; земельних ділянок – 3; будівель та споруд – 9; машин та обладнання – 16; транспортних засобів – 14; інструментів, приладів, інвентарю – 24; інших основних засобів – 6. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) СП «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю, тис. грн: 362,2. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн: 2454,90, зокрема:
нематеріальних активів – 539,80; земельних ділянок – 42,20; будівель та споруд –
826,40; машин та обладнання – 54,80; транспортних засобів – 17,80; інструментів,
приладів, інвентарю – 57,70; інших основних засобів – 916,20.
Кількість земельних ділянок: 3. Розмір земельних ділянок: 0,738 га, 1,09 га;
0,41 га. Місце розташування земельних ділянок: 0,738 га – м. Берегове Закарпатської області; 1,09 га; 0,41 га – с. Мужієво, Берегівський р-н Закарпатської
області. Цільове призначення земельних ділянок: під будівлею, для складування
каоліну, для розташування адміністративно-побутового комбінату, складських
приміщень та навісів. Правовий режим земельних ділянок: право користування;
оренда земельних ділянок. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис.
грн: 0,738 га – 180,190; 0,41 га – 441,292; 1,09 га – оцінка не проведена.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних

Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі колишнього монастиря Василіанів
площею 28,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Адміністрація
Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332) 24-8024. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
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активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі 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 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції ФДМУ (вул. Генерала Алмазова,
18/9, фойє) до 17.30 25 липня 2017 р.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 31 липня 2017 р. о 14.00.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частка, що належить ФДМУ у статутному
капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Тема», що становить 40,0 % статутного капіталу товариства. Назва підприємства: Спільне українсько-швейцарське
підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Тема». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Колекторна, 30, м. Київ, 02660. Мета проведення
незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу частки за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044)
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) спільного українсько-швейцарського
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Тема»: 15.20 –
виробництво взуття. Розмір статутного капіталу, тис. грн: 0,750. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «Тема», од.: 25, зокрема: будівель та споруд – 2; машин та обладнання – 12; транспортних засобів – 2; інструментів, приборів, інвентарю – 6;
малоцінних необоротних матеріальних активів – 3. Балансова залишкова вартість
станом на 31.03.2017, тис. грн: 396,00.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – немає. Дата оцінки:
31.07.2017.

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 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 20 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або
безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції ФДМУ (вул. Генерала
Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 25 липня 2017 р.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 31 липня 2017 р. о 14.00.

відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
станом на 20.01.2014: 51 974,67 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Платник робіт з оцінки – ВОГО «Асоціація «Оберіг Мистецтва».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку № 2 площею
102,4 м2 та теплові мережі протяжністю 560 м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції у Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка,11.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.

Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Енергозбереження Волинь».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення спортивної школи (літер. А-1) площею 224,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Волинське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні,
45а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,2187 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Потебні, 45а. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування приміщення спортивної школи. Правовий

Підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 04.07.2017 – 06.07.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлової будівлі загальною площею 1450,0 м2, розташованої
за адресою: вул. Десятинна, 9, м. Київ, що обліковується на балансі державного
підприємства «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України, для продовження договору оренди визнано суб’єкта оціночної
діяльності ТОВ «СТОУН БРІДЖ». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 8, 5 тис. грн.
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режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад «Волинська обласна дитячоюнацька спортивна школа з видів боротьби».
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 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається із підтвердних
документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів, 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 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); 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 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна,
що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись
інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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 загальною площею
27,756 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Макарова 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ГО «Міжнародний клуб спортивного плавання «Енергетичний стандарт».
 2. Назва об’єкта: майданчик площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинське міське управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Медична, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПрАТ «МТС Україна». Дата оцінки 27.05.2017.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 13,5 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса:
м. Дніпро, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Бобрижна Н. В.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення підвалу та першого
поверху загальною площею 424,2 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій. Адреса: м. Дніпро,
вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Кулікова О. В.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
17,9 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж.
Адреса: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Трафік». Дата оцінки 04.07.2017.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
56,4 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 34. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Матвєєва Ю. П. Дата оцінки 30.07.2017.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
19,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Адреса: м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мусієнко К. А. Дата оцінки 30.09.2017.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Адреса:
м. Кам’янське, просп. Гімназичний (Пеліна), 16. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мусієнко К. А. Дата оцінки 01.10.2017.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 46,2 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса:Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське,
вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Самарець Т. А.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
717,4 м2 (у т.ч. площа загального користування 163,9 м2). Балансоутримувач:
Приймальник-розподільник для дітей ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській
області. Адреса: м. Дніпро, вул. Тверська, 41. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – Комунальний заклад Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей Дніпровської міської ради.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
61,8 м2. Балансоутримувач: ДД ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл.,
П’ятихатський р-н, смт Лихівка, вул. Тараса Шевченка (Свердлова), 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кабак Л. І.
Дата оцінки 21.06.2017.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
97,9 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Поштовий (К. Маркса), 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Вертикаль-рекламна компанія».
 13. Назва об’єкта: частина даху площею 39,8 м2. Балансоутримувач: ДНЗ
«Дніпровський технолого-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПрАТ «ВФ Україна».
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
84,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Літвінов А. Ю.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
75,68 м2 (у т.ч. площа загального користування 6,88 м2). Балансоутримувач: ДП
«Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Центр правової допомоги «Златоуст».
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
29,6 м2 (у т.ч. площа загального користування 3,9 м2). Балансоутримувач: ДЗ
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 МОЗ України». Адреса: м. Жовті
Води, пров. Капітальний, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Цвєтков А. О.
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
54,34 м2 (у т.ч. площа загального користування 4,94 м2). Балансоутримувач:
ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Демченко К. Ю.
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
81,1 м2 (у т.ч. площа загального користування 7,0 м2) будівлі лабораторного
корпусу літ. А-3, нежитлове вбудоване приміщення площею 200,0 м2 будівлі
складу літ. Д, будівля складу літ. Б загальною площею 882,5 м2. Балансоутри-
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мувач: ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 176. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Крона Імпульс».
 19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 22,7 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Укрдніпробудметал».
 20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
179,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ 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 Тищенко О. І.
 21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
278,7 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 16а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «РЕГОН-СЕРВІС».
 22. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
149,7 м2. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 2 м. Дніпропетровська. Адреса: м. Дніпро, вул. Марата, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Спортивно-технічний клуб «ПРОМЕТЕЙ».
 23. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
234,35 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ткаченко О. В.
 24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 19,0 м2 (у т.ч. площа загального користування 5,0 м2). Балансоутримувач:
ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська,
49. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
Садове товариство «Хімік». Дата оцінки 12.07.2017.
 25. Назва об’єкта: частина даху площею 36,0 м2. Балансоутримувач: ДП
ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл».
 26. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 73,4 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса:
м. Дніпро, вул. Вернадського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Клаксон».
 27. Назва об’єкта: залізнична колія довжиною 425,4 пог. м. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ ВКП
«ВАНТАЖ». Дата оцінки 16.06.2017.
 28. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 50,9 м2. Балансоутримувач: ДД ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська
обл., смт Царичанка, вул. Театральна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Тітова Л. В. Дата оцінки: 15.08.2017.
 29. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 72,6 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Часнок Г. М.
 30. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
імені О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 38. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малієнко В. С.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які виконуватимуть роботи
з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (в календарних днях).
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 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні через п’ятнадцять календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00, телефон для
довідок: (056)744-11-51.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально-визначеного майна об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,8 м2 першого поверху учбового корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
(ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)700-03-14, електронна адреса
donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АВТОШКОЛА «ФОРСАЖ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); 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 та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 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 (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватися практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Ураховуючи узагальнену Фондом державного майна України інформацію (лист
від 22.05.2017 № 10-59-10064) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможців для оцінки об’єктів нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина автодрому площею 2 200,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська, 96. Балансоутримувач:
Житомирський агротехнічний коледж (м. Житомир, вул. Покровська, 96). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку

орендної плати з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ТОВ «Технічний ліцей».
 Об’єкт оцінки № 2: асфальтована площадка площею 50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Театральна, 12/13. Балансоутримувач: Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного
університету(м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Тепло Житомира».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 2079,4 м2 у будівлі учбового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 34. Балансоутримувач: НовоградВолинська районна державна адміністрація Житомирської області (м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Новоград-Волинський
економіко-гуманітарний коледж».
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення (частина будівлі) спортзалу площею 462,96 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 40. Балансоутримувач: НовоградВолинська районна державна адміністрація Житомирської області (м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Новоград-Волинський
економіко-гуманітарний коледж».
 Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 92,3 м2 на
1-му поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
смт Любар, вул. Незалежності, 40. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Любарському районі Житомирської області (Житомирська
обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Зінчук Г. Є.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 18,9 м2 на 1-му поверсі
будівлі поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Андрушівка, пл. Леніна, 2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція ПАТ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Бізнес і безпека».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі 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 надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) максимальна ціна послуг з
оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить: нежитлові
приміщення – 2200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок: 420-418).

Закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного покриття площею 20,0 м2
між корпусом літ. «А» та корпусом «А′» за планом. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-9558). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Удовиченко А. Г. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 77,46 грн/м2 станом на 30.12.2011. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: табло відображення (П-160-12), заводський
№ 220169, 1987 року випуску; прийомопередавач (П-160-11), заводський
№ 612254, 1987 року випуску; блок потужності (П-160-20Р), заводський
№ 624661, 1987 року випуску; блок живлення (П-160-40), заводський
№ 251523, 1987 року випуску. Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, пл.
Народна,4. Пульт управління (П-160-13), заводський № 510214, 1987 року
випуску; лінійний блок ЛБ (П-160-30Р), заводський № 530579, 1987 року випуску; кінцевий блок «Б-У», заводський № 10672, 1987 року випуску. Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, пл. Почтова,4. Лінійний блок ЛБ-1, заводський
№ 637411, 1987 року випуску; блок живлення БП-1, заводський № 251523,
1987 року випуску. Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Ф. Ракоці, 13.
Найменування балансоутримувача: Управління цивільного захисту Закарпатської
облдержадміністрації (тел. (0312) 617604). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для постановки на баланс. Телефон замовника конкурсу: (0312)
617604. Електронна адреса замовника конкурсу: vcz@carpathia.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: Управління цивільного захисту Закарпатської облдержадміністрації.
Платник робіт з оцінки: Управління цивільного захисту Закарпатської облдержадміністрації. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015р. № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму для об’єкта № 1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав
на них», для об’єкта № 2 за спеціалізацією 1.2 «Оцінка машин і обладнання».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. На підставі показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки мана, наданих ФДМУ
листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна ціна послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить: для
об’єкта № 1 – 2200 грн; для об’єкта № 2 – 2000 грн; 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
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: для об’єкта № 1 – приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування; для об’єкта № 2 – машини, обладнання.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10 00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок: (0312) 61-38-83.

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення на 3-му поверсі адміністративної будівлі загальною площею 43,73 м2, у тому числі корисна площа 32,7 м2 (№ 87, 88
згідно з техпаспортом), та 11,03 м2 площа загального користування, що обліковуються на балансі Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області
та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник
оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
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оцінки – Івано-Франківська обласна організація профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства.
 2. Частина приміщення загальною площею 145,4 м2, а саме: прим.
№ 96 – 21,9 м2, частина прим. № 98 – 79,8 м2, прим. № 99 – 43,7м2 (корпус
А згідно з експлікацією) другого поверху адміністративного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського коледжу Львівського національного
аграрного університету області та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Юності, 11. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Марчук Оксана Володимирівна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна, за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (далі – Положення).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення); документи, в яких зазначено правовий
статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги
з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення).
Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів
(філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки
майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення
ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в каб. 315 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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: необоротні активи Цілісного майнового комплексу. Балансоутримувач об’єкта: ПрАТ «Болградський виноробний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Болград, вул. Болгарських ополченців, 99. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних
активів ЦМК з метою здійснення продовження договору оренди та перерахунку
орендної плати за договором оренди від 12.09.2002. ЦМК «Болградський виноробний завод», 0487315028, 0487315029 (телефон замовника конкурсу), Infoa_51@
spfu.gov.ua(електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання 11.02. Виробництво виноградних вин. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком – 2 871 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 2011тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 01.01.2017 –
6514579,21 грн. Кількість земельних ділянок: 4. Розташування та розмір земельної
ділянки – 14,3892 га: м. Болград, вул.. Болгарських ополченців, 99 – 6,7040 га; с. Червоноармійське, вул. Русєва, 1 – 4,5236 га; с. Василівка, вул. Болградська, 27 – 1,3011
га; с. Городнее, вул. Радянська, 106 – 1,8605 га. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): землі промисловості. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): м. Болград, вул. Болгарських ополченців, 99 – 30303,2 тис. грн; с. Червоноармійське, вул. Русєва, 1 – 10969,3 тис. грн; с. Василівка, вул. Болградська, 27 – 3694,6
тис. грн; с. Городнеє, вул. Радянська, 106 – 3689,3 тис. грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Болградський виноробний завод» (ЄДРПОУ 00411938), тел.: (04846) 4-24-87.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика
на території ВПК-3 загальною площею 37,5 м2. Балансоутримувач об’єкта: ДП
«Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, (телефон замовника конкурсу) 048731-50-28, (телефакс замовника
конкурсу) 048731-50-29, (електронна адреса замовника конкурсу) info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 16.06.2017. Платник робіт з оцінки: іноземне підприємство «СЖС УКРАЇНА»
(інд. код 14367709), тел.: 750-74-44, факс 786-96-00, Юля Бордюг 0503162733; по
оренді Ігор Погорелов 0504154016, бухгалтер: Tatiana.ustymenko@sgs.com.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху (блок
А-1) загальною площею 90,3 м2. Балансоутримувач об’єкта: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, (телефон
замовника конкурсу) 048731-50-28, (телефакс замовника конкурсу) 048731-50-29,
(електронна адреса замовника конкурсу) info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 16.06.2017. Платник робіт
з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ» (інд. код 37241470), тел.: 067-240-25-07 findir1981@gmail.com,
093-529-07-63 Вадим, директор Олександр 067-240-25-07.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
(інв. № 067114) загальною площею 680,90 м2. Балансоутримувач об’єкта: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, (телефон замовника конкурсу) 048- 731-50-28, (телефакс замовника
конкурсу) 048-731-50-29, (електронна адреса замовника конкурсу) info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 16.06.2017. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТРАНС-СЕРВІС-КТТ» (ЄДРПОУ 34379765), тел.: 796-50-01/02/03 Галина Львівна,
0503913949. Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Отрадна, 2, заступник комерційного
директора Малько Галина Львівна 380503913949 galmalko@yandex.ru.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху загальною
площею: 304,50 м2. Балансоутримувач об’єкта: ДП «Одеський науково-дослідний
інститут зв’язку». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Буніна, 23. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 0487315028, 0487315029 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу).
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): серпень – вересень 2017 р. Платник робіт з оцінки: Управління ОдеськоСімферопільської дієцезії.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху
9-поверхової будівлі інституту загальною площею 16,90 м2. Балансоутримувач об’єкта: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди, 0487315028, 0487315029 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.
gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2017 р.
Платник робіт з оцінки: ПП «Вектор».
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 7. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, які розташовані на
території бази відпочинку «Зорі Тирасполя», загальною площею 2 273,00 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
смт Затока, Сонячний р-н, вул. Лазурна, 19. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 0487315028, 0487315029 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@
spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2017 р.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пасифик».
 8. Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої їдальні загальною площею
588,90 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Плієва, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди, 0487315028, 0487315029 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень 2017 р.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «БУДСЕРВІС-ЮГ», тел. 067-654-18-48.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі суду загальною площею 363,50 м2. Балансоутримувач об’єкта: Апеляційний
суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та
Юрія Лип, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 0487315028,
0487315029 (телефон замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна
адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): вересень 2017 р. Платник робіт з оцінки: ФОП
Лабунський М. В., тел. 067-484-73-95.
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення спортивно-оздоровчої бази відпочинку «Чорноморка» загальною площею 6958,67 м2. Балансоутримувач об’єкта:
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, с. Чорноморка, пров. Південно-санаторний, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди, 0487315028, 0487315029 (телефон замовника
конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень 2017 р.
Платник робіт з оцінки: ФОП Турбалак В. С., тел. 097-093-82-09.
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 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 2 – 4 до Положення формами.
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
03.08.2017. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву. Телефон для довідок: (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 09.08.2017
об 11.00.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Регіональний дослідно-експериментальний
комплекс». Найменування балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Поліївка, вул. Лиманська, 30. Мета
проведення оцінки: приватизація об’єкта групи В (АПК), (048) 731-50-36 (телефон
замовника конкурсу), (048) 731-50-28 (факс замовника конкурсу), odesa@spfu.gov.
ua (електронна адреса замовника конкурсу).
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюється, – КОД КВЕД 03.11 морське
рибальство; 03.12 пресноводне рибальство; 03.21 морське рибництво аквакультура;
03.22. прісноводне рибництво аквакультура. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 3 група – 25 об’єктів; 4 група – 1 об’єкт; 6 група – 1 об’єкт. Первісна вартість
основних засобів станом на 31.05.2017 – 4056,3 тис. грн. Балансова (залишкова)
вартість об’єкта (основні засоби) станом на 31.05.2017 – 1167,7 тис. грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
т.ч. земельних ділянок, єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв: –.
Розмір земельної ділянки, усього – 712,5 га, у т.ч. під лиманами – 709,7 га, під господарськими будівлями та дворами – 2,8 га. Місце розташування земельної ділянки:на
території Вигодянської сільської ради – 678,8 га; на території Дачненської сільської
ради – 33,7 га. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про яких містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області
(65012. м. Одеса, вул.. Велика Арнаутська, 15).
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 р. № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого
майна, нерухомості).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 2 – 4 до Положення формами.
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
25.07.2017. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву. Телефон для довідок: (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 31.07.2017
о 15.00.

Полтавська область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Полтавській області, у зв’язку із технічною помилкою уточнюються строки проведення конкурсів і подання конкурсних
документів щодо об’єктів, інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для оцінки яких опублікована в газеті «Відомості приватизації»
від 10 липня 2017 року № 53 (1073), а саме:
«Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального
відділення ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 04.08.2017 включно.
Конкурси, 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, відбудуться у Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 10.08.2017
о 10.00, за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (05322) 2-89-58.».

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: спортивний комплекс (спортивна зала № 2)
площею 264,9 м2. Балансоутримувач об’єкта: Квасилівський професійний ліцей
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Квасилів, вул. Молодіжна, 30. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з

метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Відділ
освіти Рівненської районної державної адміністрації. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у гуртожитку площею
42,5 м2. Балансоутримувач об’єкта: Рівненський державний аграрний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська, 37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «МІД». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини конструкції даху багатоповерхової
громадсько-адміністративної будівлі (лабораторний корпус Рівненського
ДЦНТЕІ) площею 14,0 м2. Балансоутримувач об’єкта: Рівненський державний
центр науки, інновацій та інформатизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Замкова, 22а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення складської будівлі площею 46,7 м2. Балансоутримувач об’єкта: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне,
вул. Андріївська, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Дехтяр Олег Метиславович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення третього поверху навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2. Балансоутримувач об’єкта: Рівненський державний
гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Остафова,
31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Сараєв Дмитро Вікторович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 3 площею 3,9 м2. Балансоутримувач об’єкта: Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Хвильового, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Сиротюк Лариса Оксентіївна. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху гуртожитку № 7 площею 33,1 м2. Балансоутримувач об’єкта: Рівненський державний
центр науки, інновацій та інформатизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Остафова, 29а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Шин Ганна Юріївна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, розташовані на другому поверсі корпусу НМЦ ПТО, площею 46,19 м2. Балансоутримувач об’єкта:
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39 Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: КЗ «Обласна школа вищої
спортивної майстерності» Рівненської обласної ради. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі
2-поверхової цегляної будівлі. Балансоутримувач об’єкта: Катеринівська виправна
колонія № 46 Управління державного департаменту України з питань виконання покарань у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Катеринівка. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу:
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
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інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина стоянки для автомобілів площею
120,0 м2. Балансоутримувач об’єкта: філія «Волинського державного обласного
навчально-курсового комбінату» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Гелюта
Олександр Миколайович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні 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 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській
області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок: 26-79-91.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху загальною площею 152,6 м2 (у т.ч. 9,3 м2 – площа спільного користування) будівлі «Магістрат» пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 91),
що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у
м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Банкова, 4а, м. Бережани,
Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: Бережанська державна художня школа. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2017: 255 281,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площадки з асфальтним покриттям
площею 120,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Томашівський Василь
Євгенович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2017:
2 173,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цокольного
поверху будівлі студентського гуртожитку № 2 ТНЕУ площею 96,3 м2 (літера «Д», позиції: приміщення громадського харчування (119-1) – 56,8 м2,
(119-2) – 8,6 м2, (119-3) – 3,8 м2, (119-4) – 15,8 м2, площа спільного користування: сходи (XVII – 11,3 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Львівська, 7, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Фука Олександра Миколаївна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2017: 64 287,58 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2200,0 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; подібними об’єктами до
об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям;
подібними об’єктами до об’єкта оцінки 3 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості
та нерухомості під заклади громадського харчування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом Регіонального відділення ФДМУ по
Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11 (2-й поверх, зал засідань).
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Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкти приватизації:
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною
площею 220,2 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків,
просп. Дзюби, 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом
продажу на аукціоні.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщення
цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в житловому будинку
літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного
фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Орієнтовна дата
оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт – 5-7 днів.
 2 Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9»
загальною площею 29,7 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки):
м. Харків, просп. Дзюби, 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка
початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): вбудоване
нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому
будинку літ. «А-9», загальною площею 29,7 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Орієнтовна
дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт – 5-7 днів.
II. Об’єкти оренди:
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація про
№
Мета проведення
місцезнаходження, балансоутримувач
замовника/
Дата оцінки
з/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
платника
2
1 Нежитлове приміщення площею 11,90 м , На дату укладення Визначення вартості Солоницівська
вбудоване у перший поверх 3-поверхової договору на про- об’єкта з метою про- сільрада
будівлі, за адресою: Харківська обл.,
ведення незалеж- довження договору
Дергачівський р-н, смт Солоницівка,
ної оцінки
оренди та погодженвул. Сумський шлях, 5, на балансі Солоня орендної плати
ницівської сільради (0577837110)
2
2 Нежитлове приміщення площею 19,80 м На дату укладення Визначення вартості Солоницівська
за адресою: Харківська обл., Дергачів- договору на про- об’єкта з метою про- сільрада
ський р-н, смт Солоницівка, вул. Сумведення незалеж- довження договору
ський шлях, 245, на балансі Солониців- ної оцінки
оренди та погодженської сільради (0577837110)
ня орендної плати
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію
в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії
актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно 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). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ
від 21.02.2017 № 10-36-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого
майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої
будівлі – 4,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис.
грн; необоротних активів (до 5 тис. одиниць) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1000 м2
(1 га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн;
легкових транспортних засобів – 1,0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7, 4 тис. грн;
земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакета акцій – 36,0 тис.
грн; спеціалізованої техніки – 5.1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
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 зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській
області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок: (057)
700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення ФДМУ
по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до
16.00. за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для погодження договору оренди (за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта ПлоБалансоутри- Платник робіт Орієнтовна
Адреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
мувач
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове
16,1 м. Київ, Саперно-Слобідський ДП «УкробоФОП
30.06.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Ц»
ронресурси» Архіпов К. М.
2 Нежитлове
77,6 м. Київ, Саперно-Слобідський ДП «УкробоПП «Будпрокат» 30.06.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «К»
ронресурси»
3 Нежитлове
13,5 м. Київ, Саперно-Слобідський ДП «УкробоТОВ «Торговий
30.06.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Х»
ронресурси» дім «Ганза»
4 Нежитлові
74,0 м. Київ, вул. Лук’янівська, 77 ЦПКП МінТОВ «ІНФОРЕСТ 30.06.17
приміщення
соцполітики
ПРОМ»
України
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для укладання договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Нежитлові
388,2 м. Київ, просп.
приміщення
Валерія Лобановського, 51
2 Частина не- 20,0 м. Київ, вул. Пожитлового
літехнічна, 37к ,
приміщення
корпус № 7
3 Частина не3,0 м. Київ, вул. Б.
житлового
Хмельницького, 4
приміщення
4 Нежитлові
45,3 м. Київ, вул. Молоприміщення
догвардійська, 28а
5 Нежитлові
37,7 м. Київ, вул. Воприміщення
линська, 47
6 Частина не2,0 м. Київ, вул. В.
житлового
Кільцева, 4
приміщення
7 Частина не9,0 м. Київ, вул. Боржитлового
щагівська, 144
приміщення
8 Частина не5,0 м. Київ,
житлового
вул. Лук’янівська,
приміщення
69/71
9 Нежитлове
39,6 м. Київ, вул. Молоприміщення
догвардійська, 28а
10 Нежитлове
16,2 м. Київ, вул. Молоприміщення
догвардійська, 28а
11 Нежитлове
17,9 м. Київ, вул. Молоприміщення
догвардійська, 28а
12 Нежитлове
63,4 м. Київ, вул. Молоприміщення
догвардійська, 28а
13 Нежитлове
51,4 м. Київ, просп.
приміщення
А.Глушкова, 6

Балансоутримувач
ДП «НДІБВ»

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ТОВ «Юсервіс»

НТУУ «Київський поТОВ «ДОКТОР
літехнічний інститут
ФРЕШ»
ім. І. Сікорського»
Міністерство енергетики ФОП Бойчун Ю. В.
та вугільної промисловості
України
Концерн «ВійськторгТОВ «БК «Бастіонсервіс»
Буд»
Концерн «ВійськторгФОП Зінченко
сервіс»
О. Г.
Державний науково-дослід ПАТ АБ «Укргазний експертно-криміналіс банк»
тичний центр МВС України
НТУУ «Київський поФОП Кузуб С. І.
літехнічний інститут ім.
І. Сікорського»
Національна академія об- ТОВ «МПС
разотворчого мистецтва і «Постірай-Ка!»
архітектури
Концерн «ВійськторгТОВ «Пожсвіт»
сервіс»
Концерн «ВійськторгТОВ «Прок-Бізнес»
сервіс»
Концерн «ВійськторгТОВ «Славіан»
сервіс»
Концерн «ВійськторгТОВ «Торговий Дім
сервіс»
«Ніса»
Київський національний КПНЗ «Перші Київуніверситет
ські державні курси
ім. Т. Шевченка
іноземних мов»

Орієнтовна
дата оцінки
30.06.17
30.06.17
30.06.17
30.06.17
30.06.17
30.06.17
30.06.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17

3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина не1,0
м. Київ, просп. НТУУ «Київський поПАТ КБ «При31.07.17
житлового
Перемоги, 37-к літехнічний інститут ім.
ватбанк»
приміщення
І.Сікорського»
2 Частина даху
18,0
м. Київ, вул. По- ДП «Укргеоінформ»
ПрАТ «Київстар» 30.06.17
та технічного (в т.ч. 6,0 пудренка, 54
поверху
та 12,0)
3 Нежитлові
167,2 м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський поТОВ «Лондон- 31.07.17
приміщення
літехнічна, 39,
літехнічний інститут ім.
ська школа
корпус № 19
І.Сікорського»
англійської
мови»
4 Споруда
25,0
м. Київ, с. Пиро- Національний музей наФОП Воробйов 31.07.17
гів, споруда № 8 родної архітектури та побуту О.В.
України
5 Споруда
25,0
м. Київ, с. Пиро- Національний музей наФОП Шев31.07.17
гів, споруда № 9 родної архітектури та побуту чук В. П.
України
6 Нежитлове
78,1
м. Київ, вул. Фіз- Національний університет ТОВ «Теніс31.05.17
приміщення
культури, 1
фізичного виховання і спор- України»
ту України
7 Нежитлове
35,5
м. Київ, вул. Тур- Головне управління статис- ГО «Клуб вете- 31.07.17
приміщення
генєвська, 71
тики у м. Києві
ранів міліції»
8 Нежитлове
13,2
м. Київ, пров. Ін- НТУУ «Київський політех
ТОВ «КВАРК-М» 31.07.17
приміщення
дустріальний, 2 нічний інститут ім. І. Сікорського»
9 Частина даху
18,0
м. Київ, бульв.
Національний інститут стра- ПрАТ «ВФ
31.05.17
та технічного (в т.ч. 8,0 Чоколівський, 13 тегічних досліджень
Україна»
поверху
та 10,0)
10 Частина даху
19,0
м. Київ, вул. П. Київський технікум електро- ПрАТ «ВФ
31.05.17
та технічного (в т.ч. 10,0 Лумумби, 17
нних приладів
Україна»
поверху
та 9,0)
11 Частина не4,00
м. Київ, вул. Ло- Київський національний уні- ФОП
31.05.17
житлових примоносова, 57
верситет ім. Т. Шевченка
Щебетенміщень
ко Д. Г.
12 Частина не4,0
м. Київ, вул. Ло- Київський національний уні- ФОП
31.05.17
житлового
моносова, 41
верситет ім. Т. Шевченка
Щебетенприміщення
ко Д. Г.
13 Частина даху
25,0
м. Київ,
Київський національний
ПрАТ
30.06.17
та технічного (в т.ч. 5,0 вул. Немировича- університет технологій та
«ВФ Україна»
поверху
та 20,0) Данченка, 2
дизайну
14 Частина даху
13,08 м. Київ,
Київський національний
ПрАТ
30.06.17
та технічного (в т.ч. 3,0 вул. Немировича- університет технологій та
«ВФ Україна»
поверху
та 10,08) Данченка, 2
дизайну
15 Частина даху
15,85 м. Київ,
Київський національний
ПрАТ
30.06.17
та технічного (в т.ч. 6,00 вул. М. Тимо
університет технологій та
«ВФ Україна»
поверху
та 9,85) шенка, 2л
дизайну
Конкурси відбудуться 31 липня 2017 року о 15.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 24 липня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «31» липня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
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, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 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 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлового приміщення (частини нежитлового приміщення), споруди є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частини даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 09.03.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – адміністративної будівлі (літ. А) з вхідним майданчиком
(літ. а) загальною площею 64,9 м2; ветбаклабораторії з прибудовою (літ. б) загальною площею 135,4 м2; підсобного приміщення (літ. В) з входом у підвал (літ. в) та
підвалом (літ. В/під) загальною площею 50,5 м2, що перебувають на балансі Крижопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: 24600,
Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Руданського (колишня
Маяковського), 1, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 550 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ 5 площею 3,0 м2 в одноповерховій будівлі виробничо-господарського призначення (літ. Д); частини нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 3,0 м2 в
одноповерховій будівлі виробничо-господарського призначення (літ. З), що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Вінницька митниця Міндоходів, за адресою: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський
р-н, м. Могилів-Подільський, Соборна площа, 7, з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 033 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 6, № 8 –
№ 23, № 26 – № 38 та част. № 24 (1,0 м2)) загальною площею 301,6 м2 на 1-му поверсі у 2-поверховій прибудові до 9-поверхового гуртожитку (літ. А), що перебувають
на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 58а, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 118 площею 9,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 1
(літ. В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури
Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою:
21001, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 53, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 10 – № 16
(244,9 м2) та част. № 17 (2,7 м2)) загальною площею 247,6 м2 на цокольному поверсі будівлі гуртожитку (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького технічного
коледжу, за адресою: 21100, м. Вінниця, просп. Юності, 4, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення (сходової
клітки) площею 4,0 м2 на 9-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбин
ського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Довженка (колишня Ленінградська), 31,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
(коридору) площею 4,0 м2 на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 3 (літ. А),
що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 31, з метою
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
(сходової клітки) площею 4,0 м2 на 9-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 4а
(літ. А), що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 38, з
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
(сходової клітки) площею 4,0 м2 на 9-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 4б
(літ. Б), що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Замостянська
(колишня 50-років Перемоги), 20, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 020 грн;
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 07.03.2017
1. Назва об’єкта оцінки: Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Криворізьке «Райагропроменерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Коломійцеве, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл., 53003. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: 33.14 Ремонт і технічне обслуговування
електричного устаткування. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основні
засоби: Група 03 Будівлі споруди, передавальні пристрої – 5 од.; Група 04 Машини
та обладнання – 20 од.; Група 05 Транспортні засоби – 6 од.; Група 06 Інструменти,
прилади, інвентар – 1 од.; Група 09 Інші основні засоби – 14 од.; Група 11 Малоцінні
необоротні матеріальні активи – 118 од.; усього – 164 од. Розмір статутного капіта-
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Вартість
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3 800
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3
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлові приміщення № 65, 66, 69, 70 площею 64,3 м2 на 1-му поверсі ФОП Гундарєва
будівлі перонних бригад аеропорту та нежитлові приміщення № 1-14 пло- Алла Олексіївна
щею 225,5 м2 в павільйоні П-30 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП
МА «Бориспіль»
2 Нежитлові приміщення загальною площею 72,9 м2 за адресою: Київська ТОВ «Європейобл., м. Біла Церква, вул. Павліченка, 65а, що перебувають на балансі
ський центр конГоловного управління статистики у Київській області
салтингу та оцінки»
3 Частина нежитлового приміщення № 23 площею 1,5 м2 в підвалі будівлі
ТОВ «Європейаеровокзалу «Б» (інв. № 6909) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ський центр
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА консалтингу та
«Бориспіль»
оцінки»
4 Частина приміщення № 2.4.43 площею 0,3 м2 на 2-му поверсі; частина
ТОВ «Європейприміщення № 3.2.60 площею 0,3 м2 на 3-му поверсі; частина приміщення ський центр
№ 4.2.65 площею 0,5 м2 на 4-му поверсі; частина даху площею 0,5 м2
консалтингу та
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
оцінки»
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП
МА «Бориспіль»
5 Нежитлове приміщення № 96 площею 10,7 м2 на 2-му поверсі бізнес
ФОП Гундарєва
центру вантажного термінала (інв. 47565) за адресою: Київська обл.,
Алла Олексіївна
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль»
6 Нежитлове приміщення № 231 площею 12,3 м2 на 2-му поверсі будівлі
ПП «Експертаеровокзалу термінала «Б» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
Аналітик»
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина нежитлового приміщення площею 218,5 м2 у будівлі «Головного ПП «Експерткорпусу» за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської
Аналітик»
дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 5 МОЗ України»
8 Нежитлове приміщення площею 10,0 м2 за адресою: Київська обл.,
ФОП Чубенко
м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі Київської обласної
Денис Володимидирекції УДППЗ «Укрпошта»
рович
9 Частини нежитлових приміщень загальною площею 6,0 м2, а саме: часТОВ «Українські
тина кімнати № 279 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі технічної будівлі РСП інноваційні кон«Київцентраеро»; частина кімнати № 138 площею 2,0 м2 першого поверху сультанти»
будівлі Навчального комплексу Центру підвищення кваліфікації «Украеротренінгу» та частина першого поверху вестибуля МСЧ РСП «Київцентраеро» Украероруху площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
аеропорт, що перебувають на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
10 Частина нежитлового приміщення площею 9,3 м2 та частина нежитловоФОП Чубенко
го приміщення площею 5,0 м2 на 1-му поверсі ЦОП за адресою: Київська
Денис Володимиобл., м. Бровари, вул. Київська, 286, що перебуває на балансі Броварська рович
об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС України у Київській області

5 000

Переможець –
СОД

3

Назва об’єктів

3 400

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.03.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди: вбудованих нежитлових приміщень з № 38 до № 41 включно другого поверху триповерхової будівлі (літ. А), реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ738,
нежитлових приміщень з № 2 до № 5 включно будівлі (літ. Б) прибудови № 1 (літ. б),
реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ746, частини гаража площею 20,7 м2
(літ. Ж), реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ740, загальною площею 132,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Свободи/ Богуславського,
115/8. Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень третього поверху чотириповерхової адміністративної будівлі (літера А, приміщення з № 347 до № 350 включно) загальною площею 65,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Балансоутримувач майна: державне підприємство
«Бердянський морський торговельний порт», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
0112576. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 154 до № 160 включно, № 168, вбудованих в перший поверх п’ятиповерхової будівлі (літ. АА1а), загальною площею 70,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи/12
Грудня, 2/13. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко-гуманітарний
коледж Бердянського державного педагогічного університету. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
дати підписання договору;
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень з № 121 до №128 включно на другому поверсі будівлі
(літ. Б-2) загальною площею 139,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69050,
м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 129. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу». Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
вбудованих в будівлю (літ. В-1) нежитлових приміщень з № 1 до № 9 включно
загальною площею 166,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гагаріна, 6. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей сервісу». Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
вбудованих в перший поверх нежитлових приміщень триповерхової будівлі
(літ. Б-3; приміщення № 25а, з № 33 до № 36 включно, частин приміщення № 6
площею 140,5 м2) загальною площею 163,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей». Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
на виконання оцінки легкового автомобіля: легковий автомобіль Daewoo
Leganza, державний номер АР 0069 АО, 1998 року випуску, інв. № 10510002. Місцезнаходження об’єкта оцінки: стоянка КП «Автогосподарство». Адреса: м. Запо
ріжжя, вул. Сєдова, 12а (місце реєстрації м. Запоріжжя, просп. Леніна, 164).
Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень загальною площею 705,2 м2 гуртожитку (літ. А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від
12.02.2010 № 34 із житлового фонду в нежитловий, а саме: приміщення ХVІ (у складі
приміщень з № 1 до № 15 включно з балконом) площею 168,2 м2, приміщення ХVІІ
(у складі приміщень з № 1 до № 14 включно з балконом) площею 184,1 м2 п’ятого
поверху; приміщення ХVІІІ (у складі приміщень з № 1 до № 15 включно з балконом)
площею 169,1 м2, приміщень з № 638 до № 650 включно площею 183,8 м2 шостого
поверху. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень будівлі (літ. З-1, З’-1), реєстровий
№ 02544098.1.ТЖХПАБ002, загальною площею 184,1 м2, а саме: приміщення № 1 у
складі частин приміщень № 1 площею 3,7 м2, № 2 площею 7,6 м2, № 3 площею 25,0 м2;
приміщення № 2 у складі частин приміщень № 1 площею 100,6 м2, № 2 площею 5,7 м2,
№ 3 площею 9,9 м2, № 4 площею 31,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський
професійний аграрний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

№
з/п
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 09.03.2017
Для проведення незалежної оцінки:
будівлі насосної площею 21,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «РОСАВАСЕРВІС», на таких умовах: вартість послуг – 2 500 грн, термін виконання – 5 днів;
чотириповерхової будівлі навчального закладу літ. А загальною площею
2 516,4 м2 споруди № 1, вимощення літ. І, які розташовані на території площею
18 532 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Яна
Амоса Коменського, 64, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість
послуг – 2 315,12 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.03.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати

3 900

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 28.02.2017
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 909,1 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро,
вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна
група». Вартість робіт – 3 780,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,8 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Вищетарасівка, вул. Комсомольська, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 2 555,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина даху площею 28,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Дніпро, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт
Сервіс». Вартість робіт – 3 850,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: замощення площею 840,0 м2 та огорожа 24,0 пог. м. Балансоутримувач: 1935 окремий загін (скороченого складу) 26 об’єднаного загону ДССТ.
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт
Сервіс». Вартість робіт – 3 850,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: майданчик площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський МУ ГУМВС України по Дніпропетровській області. Адреса: м. Кам’янське,
вул. Медична, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт –
2 950,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 127,28 м2. Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість робіт – 3 225,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 202,0 м2. Балансоутримувач: 1936 загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,3 м2 та частина
даху площею 25,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості. Адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість робіт – 3 800,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
4,0 м2. Балансоутримувач: ДП «КБ «Південне ім. М. К. Янгеля». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість робіт – 3 470,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,1 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість робіт – 3 690,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок недбалого збереження
орендованого майна з урахуванням стану майна на момент передачі майна в оренду
(зруйноване внутрішнє оздоблення підлоги, стін та стелі. Відсутні 80 % електровимикачів та світильників. Відсутні 75 % міжкімнатних дверей та дверна арматура.
Відсутні 90 % елементів системи опалення (радіатори опалення, запірна арматура, газовий котел Hermann EVRA -325 Е 001027). Відсутні сантехнічні пристрої та
запірна арматура). Балансоутримувач: ПАТ «АК «Дніпроавіа». Адреса: м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 37. Мета оцінки – визначення
розміру відшкодування. Переможець – ТОВ «Д. Ю. Консалтинг». Вартість робіт –
6 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
13. Назва об’єкта: агрегат насосний, ілоскреб ИПР18, ілосос018, ілосос ИВР18, кран ручний, кран-балка, кран-балка, зв’язок та сигналізація ВДКПК з очисними
спорудами, траса зовнішня газопостачання котельні, шафа управління, електрощит.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., с-ще Дніпровське, вул. Островського, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21. Дата оцінки – 09.12.2016. Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених
державі за незбереження державного майна. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 15 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 09.03.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 4,27 м2 нежитлового приміщення магазину № 4 (літ. А), що перебуває на балансі ДП «Овруцьке лісове господарство», за адресою: Житомирська
обл., Овруцький р-н, с. Дубовий гай, вул. Т. Г. Шевченка, 6 (вартість виконання –
1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладання договору оренди;
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: нежитлові приміщення
(буфет та кухня) площею 37,3 м2 у будівлі гуртожитку № 2 (літ. А), що перебуває на
балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою:
м. Житомир, вул. І. Франка, 6 (вартість виконання – 1 550,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

4. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень № 67, 68, 71, 72, 72а, 73, 74, 79, 80, 81 та частин приміщень № 69 (площею 43,45 м2), № 78 (площею 14,5 м2) загальною площею 237,45 м2,
вбудованих в другий поверх будівлі обчислювального центру (літ. В-4), реєстровий № 08592187.1.ТГЧЮБР176. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Олександра Матросова, буд. 29. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень № 13, № 14, частин приміщень № 15 площею 79,0 м2, з № 16 до № 21 включно, № 25, № 26, які входять до складу приміщення № 7 першого поверху суспільно-побутового блоку будівлі (літера А’-2), інв.
№ 1031004, загальною площею 211,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69081,
м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 146а. Балансоутримувач майна: Державний
навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник».
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
5. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень головного корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), а саме: з
№ 114 до № 125 включно, з № 128 до № 130 включно першого поверху, частин
приміщень № 2 площею 9,4 м2, № 13, з № 44 до № 49 включно, № 51 підвального
поверху загальною площею 553,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 607 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 1 (у складі частин приміщень № 1, № 2, з
№ 4 до № 11 включно), нежитлового приміщення № 2-1 першого поверху будівлі
кафе-автомата (літ. М-2) загальною площею 220,8 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 324 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 174, 175 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) загальною площею 80,3 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 324 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 15.03.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ТОВ «Подільський центр судових експертиз» для визначення розміру збитків, що
призвели до завдання майнової шкоди державі, об’єкта державної власності –
підвального приміщення виробничого корпусу площею 118,9 м2 (колишній об’єкт
цивільної оборони-сховище), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Вінницяхліб» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «ГоризонтБуд», за адресою: м. Вінниця, вул. Трамвайна, 7. Строк надання послуг з оцінки –
15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 100 грн.

лу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 160,6 (зазначається в
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): Група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої 1,6 тис. грн станом на
31.03.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 1,9 га. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): на території Новопільської сільської ради Дніпропетровська обл., Криворізький р-н. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електричної та теплової енергії. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок):
право постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 38 000,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 10.
2. Назва об’єкта оцінки: Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Голубівка,
вул. Центральна, 141 Новомосковського району Дніпропетровської обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 77.39 Надання в оренду
інших машин, устаткування та товарів н.в.і г. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): а) Незавершені капітальні інвестиції – 129,0 тис. грн; б) Основні засоби –
15 841,0 тис. грн. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: 12 939,00 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): а)
Незавершені капітальні інвестиції -129,0; б) Основних засобів – 7403,1 станом на
01.04.2016. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 141,95 га, у т. ч. рілля – 80,67
га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с. Голубівка Новомосковського
району Дніпропетровської обл. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок):
вирощування сільськогосподарських культур. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): державний акт на право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 36 999,95 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
робіт – 38 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 10.
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення
№ 7 площею 51,4 м2 в одноповерховій прибудові 9-поверхового гуртожитку № 6,
що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Радикал» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 15 площею 3,0 м2 на 2-му
поверсі адміністративної будівлі з прибудовою (літ. А, а), що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька
обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 55а (територіальний
сервісний центр №0544 регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області
(на правах відділу м. Тульчин), з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення холу № 10 площею
3,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (та прибудови) (літ. А, а, а1), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою:
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий Митник 57 км+1000 (№ 2 територіальний
сервісний центр № 0545 регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (на
правах відділу м. Хмільник), з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ 1 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку (літ. А), що перебуває
на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою:
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 67 (територіальний сервісний центр №0542 регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (на
правах відділу м. Гайсин), з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля (№ 2-39 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ 7 площею 4,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Управління
МВС України у Вінницькій області, за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна,
10, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 880 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.03.2017
1. Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 311) площею 18,3 м2 на третьому поверсі будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001), що обліковується
на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець – ПП «Екорт» на
таких умовах: вартість послуг – 1 720 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
2. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі (інв. № 10310001), що обліковується на
балансі ДНЗ Лисичанського ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум, за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84. Переможець – ПП «Екорт» на таких умовах: вартість послуг – 1 720 грн, термін виконання
робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 14.03.2017
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 52,1 м2 одноповерхової адміністративної будівлі літ. А (інв. № 10310002), що обліковується на балансі
Рубіжанського міського відділу ГУМВС України у Луганській області, за адресою:
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 24 а. Переможець – ТОВ Агентство
по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 02.03.2017
Переможцями конкурсів визнано:
1) ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна: нежитлового
підвального приміщення площею 50,7 м2 за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава, що
обліковується на балансі Полтавської філії Державного підприємства Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектрекострукція».
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 012,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 7,8 м2 та частини даху площею 23,4 м2 загальною площею 31,2 м2 за адресою:
вул. Р. Кириченко, 14, м. Полтава, що обліковується на балансі Управління з питань
цивільного захисту Полтавської обдержадміністрації. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 430,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
3) юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 22,1 м2 за адресою: вул. Воздвиженська, 32,
м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення агару діагностики автомобільного транспорту загальною площею 237,8 м2 за адресою: проїзд Ярославський, 9, м. Кременчук,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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