додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 6 (1130)

17 січня 2018 року

у номері
2 Конкурси з відбору
розробників
документації
із землеустрою
Оренда

2

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду
Оголошення про проведення
конкурсів на право
оренди майна

3

Інформація про оренду
військового майна

3 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості
приватизації»
видання можна
передплатити
в усіх відділеннях
зв’язку України

Журнал
«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
газети «Відомості приватизації»

Вартість
передплати, грн
3 міс. 6 міс. 12 міс.

4 рази на рік
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з питань розповсюдження (044) 200-35-81

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

засновано у вересні 1993 року

офіційне видання фдму
Управління конкурентного продажу
та біржової діяльності, т. 200-36-16

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Продовження таблиці

Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.06.2012 за № 940/21252 (зі змінами), для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з
метою більшої інформованості потенційних покупців Фонд державного майна України інформує про те,
що розпочато підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону таких акціонерних товариств:

Апарат Фонду державного майна України
Код за ЄДРПОУ
00206539
00194122
05808758
30083966
05766356
00130820
00220477
00130850

Назва акціонерного товариства
ПАТ «Одеський припортовий завод»
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
ПАТ «Сумихімпром»
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»
ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»

Розмір пакета акцій, %
99,567
68,009
57,389
99,912
99,995
99,928
50
99,986

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34

Продаж об’єктів групи А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1 – 19 загальною площею 134,4 м2,
2-го поверху № 20 – 29 загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною площею
393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672).
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3.
Балансоутримувач: ТДВ «СІНІАТ». Ідентифікаційний код балансоутримувача 00290601.
Адреса балансоутримувача: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, буд. 3.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів загальною площею
393,4 м2 (приміщення колишньої їдальні), розташовані у прибудованій до побутового корпусу будівлі на
промисловому майданчику гірничо-переробного комплексу (будівля цегляна, 1972 року будівництва,
з 2000 року не експлуатується). Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля рулонна, підлога – бетон,
лінолеум. Інженерні комунікації (каналізація, водопровід) – наявні (у незадовільному стані).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 404 000,00 грн, ПДВ – 80 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 484 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення дотримання санітарних
норм під час експлуатації об’єкта; забезпечення упорядкування прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності на об’єкт згідно з чинним законодавством України
протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного майна; подальше відчуження та передача в
заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням
з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та
договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 48 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
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.
Аукціон в електронній формі буде проведено на Центральній універсальній біржі 16.02.2018.
Час початку аукціону – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі
(36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяви 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 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 12.02.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Центральної універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта, що становить 4 848,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський
кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних виробів, н. в. і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; добування інших корисних
копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та споруд, 21 трансортний
засіб, 125 од. обладнання, устаткування, приладів, меблів, та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають
приватизації та не входять до складу ЄМК, – відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр» відповідно до договорів
оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га , у т. ч.: 13,3857 га на території Берегівської
міської ради та 20,4867 га на території Мужіївської сільської ради Берегівського району.
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.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору оренди – до 05.02.2019.

Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

2014 рік
1642
(84)
–
15498
218
475

2015 рік
2301
38
0,02
15436
152
375

2016 рік
3143
53
0,02
15936
574
822

Код за ЄДРПОУ
Назва акціонерного товариства
Розмір пакета акцій, %
33348385
ПАТ «Київпассервіс»
99,991
00131771
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»
99,833
14309913
ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
50
22767506
ПАТ «Хмельницькобленерго»
70,009
23399393
ПАТ «Миколаївобленерго»
70
00130926
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
60,248
00130725
ВАТ «Тернопільобленерго»
50,999
00131954
Акціонерна компанія «Харківобленерго»
65,001
22927045
ПАТ «Центренерго»
78,29
05797977
ВАТ «Оснастка»
50,005
05743160
ВАТ «Оріана»
99,999
00206256
ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна»
98,285
За додатковою інформацією звертатись до Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Управління конкурентного продажу та біржової діяльності, телефони для довідок: (044) 200-34-43,
200-33-53; телефон/факс (044) 200-36-16.
Інформація про акціонерні товариства розміщена на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України: www.spfu.gov.ua.

9 місяців 2017 року
1985
(852)
–
16234
173
356

Кількість працівників станом на 31.10.2017 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 261 000,00 грн (дванадцять мільйонів
двісті шістдесят одна тисяча грн 00 коп), ПДВ – 2 452 200,00 грн (два мільйони чотириста п’ятдесят дві
тисячі двісті грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 713 200,00 грн (чотирнадцять
мільйонів сімсот тринадцять тисяч двісті грн 00 коп.).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства;
збереження кількості існуючих робочих місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил
протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення
звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні
контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи про виконання умов
до підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта приватизації та/або передача
його в заставу до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається відповідно до порядку, встановленого
ФДМУ та законодавством України, зі збереженням для нового власника зобов’язань покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 1 471 320,00 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 09 лютого 2018 року. Час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 05 лютого 2018 року
до 17.00.
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 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в акціоні
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 від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Отримати додаткову
інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: адміністративна будівля та господарські приміщення.
Адреса об’єкта: 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області, 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста
Гуменюка (К. Маркса), 8а, код за ЄДРПОУ 37944689.
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відомості
приватизації

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: адміністративна будівля літ. «А»
з прибудовою та верандою загальною площею приміщень 133,79 м2 (фундамент бутовий, стіни та перегородки цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); сарай літ.
«Б» (фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); гараж літ.
«В» (фундамент відсутній, стіни дощаті, покрівля металева); вбиральня літ. «Г» (фундамент відсутній, стіни цегляні, покрівля металева), огорожа металева довжиною 29
м; котел КС-ТГ-50-1225,00. Рік побудови – 1961. Стан задовільний. Частину об’єкта,
а саме: адміністративну будівлю загальною площею приміщень 133,79 м2 за договором оренди від 27.06.2014 № 49-34 передано в оренду фізичній особі – підприємцю
до 26 квітня 2020 року включно.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1145,6 м 2 , кадастровий номер
3525510100:06:000:0012. Цільове призначення: обслуговування адміністративних та
побутових приміщень. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 290 100,00 грн. ПДВ – 58 020,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 348 120,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
34 812,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; відповідно
до чинного законодавства договір оренди від 27.06.2014 № 49-34 зберігає чинність
для нового власника.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй
областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 26 лютого 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 02 березня 2018 року. Час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
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 р. за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) 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 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час не експлуатується та
не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше
використання об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 650,0 м2. Категорія земель: земель житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування магазину.
Кадастровий номер 5610300000:01:001:0727.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 227 763,00 грн, у т. ч.: будівлі магазину –
169 554,00 грн, земельної ділянки – 58 209,00 грн.
ПДВ: 45 552,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 273 315,60 грн, у т. ч. будівлі
магазину – 203 464,80 грн, земельної ділянки – 69 850,80 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів
оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації
об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в
належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної
ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше
відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за
згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк
УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ
по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 331,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 05 лютого 2018 року включно до17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 лютого 2018 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 16.00.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі 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.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел.:
(0362) 63-58-19, 26-25-56.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 (разом із
земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівненська
обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля магазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992 році. В будівлі

hh Назва об’єкта: нежитлова будівля складу-магазину загальною площею
165,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров.
Центральний, 1. Код за ЄДРПОУ 00372753.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля складумагазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля складу-магазину збудована в кінці 50-х років. У будівлі складу-магазину є допоміжне приміщення. Будівля
має два входи. Тривалий час не експлуатується, поточні ремонти не проводились.

Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкта можливе
після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 458,0 м2. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування нежитлової будівлі,
складу-магазину).
На земельній ділянці діють спеціальні обмеження на використання частини земельної ділянки в охоронних зонах інженерно-технічних комунікацій площею 140 м2,
зокрема в межах проходження каналізації та теплотраси.
Кадастровий номер 5610300000:03:002:0327.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 149 377,00 грн, у т. ч.: нежитлова будівля магазину – 108 035,00 грн, земельна ділянка – 41 342,00 грн.
ПДВ – 29 875,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 179 252,40 грн, у т. ч.: нежитлова
будівля магазину – 129 642,00 грн, земельна ділянка – 49 610,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів
оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації
об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в
належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної
ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше
відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за
згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності;
покупець сплачує послуги нотаріуса.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095,
банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 17 925,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 05.02.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 лютого 2018 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі 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 зобова’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.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел.:
(0362) 63-58-19, 26-25-56.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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).

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
продажу об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення
розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних ділянок межо
вими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку,
отримання витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів,
необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної ділянки
буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
2. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної ділянки
буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
3. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної ділянки
буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.

4. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – терапевтичний корпус за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, загальною
площею 961,4 м2. Розмір земельної ділянки буде визначатися при проведені
робіт із землеустрою.
5. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – житловий будинок за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н,
с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, загальною
площею 302,0 м2. Розмір земельної ділянки буде визначатися при проведенні
робіт із землеустрою.
Підстави для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 09.03.2000 № 472
«Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та від
16.02.2017 № 244 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від
20 жовтня 2000 року № 2176»; рішення Веселівської сільської ради Старобільського
району Луганської області від 13.06.2017 № 17/20, № 17/21, № 17/22 «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки під
об’єктом незавершеного будівництва, який підлягає приватизації і розташований в с.
Тарабани»; рішення Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області
від 13.09.2017 № 25/12 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки з послідуючою передачею її в постійне користування
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області»;
рішення Білокуракинської селищної ради Білокуракинського району Луганської області
від 31.08.2017 № 32/11 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, яка надається
в постійне користування Регіональному відділенню Фонду державного майна України
по вул. Молодіжній, 2/1 в с. Попівка Білокуракинського району».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджені
та затверджені у встановленому порядку; витяги з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельних ділянок.

Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ
по Луганській області конкурсну документацію в 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 (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 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 представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) 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.
Конкурс відбудеться 20.02.2018 о 10.00 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, 3-й поверх, каб. № 313, РВ ФДМУ
по Луганській області.
Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон для довідок (06452) 4-23-68.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а,
каб. № 313. Останній день подання конкурсної документації – 12.02.2018 до 17.00.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу
управління

1 Державна служба статистики України
2 Державна служба статистики України
3 Державне агенство рибного господарства України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області,
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області,
21100, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м.Київ,
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 11-му
–
поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 11-му
–
поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
Нерухоме майно – гідротехнічні споруди: водозбірник, гребля
25592421.41.ААЕЖАЕ035; 25592421.41.ААЕЖАЕ042;
земляна, дамба нагульного ставка Горбівці, споруда регулююча 25592421.41.ААЕЖАЕ054; 25592421.41.ААЕЖАЕ064

місцезнаходження

загальна
площа, м2

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15

15,0

94 807,00

максимально
можливий строк
оренди
2 роки

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15

16,0

100 761,00

2 роки

Вінницька обл., Літинський р-н, в межах земель Горбовецької сільської ради

–

4 052,00; 56 615,00;
59 318,00; 25 422,00

2 роки 364 дні

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення громадської організації
Прісноводне рибництво (аквакультура)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 36512800, Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Нежитлове вбудоване при36512800.1. ЕЯУЛЖЦ006 Донецька обл., м. Костянтинів17,6
45 600,00
2 роки 360 днів
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
і науки України
85104, Донецька обл., м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 168, тел.: (06272) 2-31-45, 2-45-15
міщення підвалу гуртожитку
ка, просп. Ломоносова, 152
населенню послуг із ксерокопіювання документів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
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 економічного розвитку 04728690, ДП НДІ «Система», м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Криво8,4
43 015,00
2 роки 11 місяців
Розміщення cкладу
і торгівлі України
тел. (032) 239-92-00
носа, 6
станом на 31.10.2017
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Львівській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 15.01.2018 № 5 (1129) на стор. 5,
інформацію щодо об’єктів поз. 1, 2, 3 вважати недійсною.

17 січня 2018 року

№ 6 (1130)

3

відомості
приватизації

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВЦя – РВ ФДмУ ПО ОДЕСЬКій ОБлАСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство інфраструктури України
5 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
011225672, Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Чорноморськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6
01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1

найменування
реєстровий номер майна
Нежитлові приміщення 1-го поверху в будівлі
011225672.2.РАЯИЮК1273
митно-складського комплексу
Частина нежитлового приміщення 1-го поверху
01125666.1.АААИГА176
будівлі битовок на Деволанівській
Частина нежитлового приміщення1-го поверху
01125666.1.ЦИХКГЖ259
будівлі заводоуправління
Частина нежитлового приміщення 1-го поверху
01125666.1.АААИВЛ976
блоку службово-побутових приміщень
Частина нежитлового приміщення холу на 1-му по–
версі 5-поверхової будівлі лабораторного корпусу № 2

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
Одеська обл., м. Чорно138,3
1 997 610,00
2 роки 11 місяців
морськ, вул. Транспортна, 30
м. Одеса, Митна пло3,5
36 100,00
1 рік
ща, 1/2
м. Одеса, вул. М. Гефта, 3
2,0
36 100,00
1 рік
м. Одеса, Митна площа, 1/4
м. Одеса, вул. Пішонівська, 5

мета використання
Розміщення приватних закладів охорони
здоров’я (здійснення медичної практики)
Розміщення банкомата
Розміщення банкомата

2,0

36 100,00

1 рік

Розміщення банкомата

2,0

27 962,00

1 рік

Розміщення кавового автомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. заяви подаються в окремому конверті з
написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВЦя – РВ ФДмУ ПО РіВнЕнСЬКій ОБлАСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
1 Міністерство освіти 22554101, НУ «Острозька академія», 35800, Рівненська обл., Частина приміщення нав–
Рівненська обл., м.Острог,
13,6
52 000,00
2 роки 11 місяців
і науки України
м. Острог, вул. Семінарська, 2, тел.(03654) 2-29-49
чального корпусу № 1
вул. Семінарська, 2

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім продажу товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. за додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВЦя – РВ ФДмУ ПО хАРКіВСЬКій ОБлАСТі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління
Міністерство оборони України
Міністерство оборони України
Міністерство оборони України
Міністерство охорони здоров’я України

2
3
4
5

Міністерство овіти
та науки України
Міністерство овіти
та науки України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство овіти
та науки України

6
7
8
9

Міністерство овіти
та науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. МолодоНежитлові приміщення одноповерхової будівлі складу, інв.
33689922.33.АААЖЛБ415 м. Харків, Кільцевий
624,8
1 155 400,00
2 роки 11 місяців
гвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
№ 03, літ. П-1
проїзд, 1
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. МолодоНежитлові приміщення одноповерхової будівлі гаража (тарно- 33689922.33.АААЖЛБ422 м. Харків, Кільцевий
1197,6
1 797 300,00
2 роки 11 місяців
гвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
го складу), інв. № 44, літ. О-1
проїзд, 1
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. МолодоНежитлові приміщення одноповерхової будівлі маслоцеху,
33689922.33.АААЖЛБ417 м. Харків, Кільцевий
420,7
845 600,00
2 роки 11 місяців
гвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
інв. № 39, літ. М-1
проїзд, 1
38493324, ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства Одноповерхова будівля сауни, літ. Е-1, інв. № 101310062
38493324.1.ААААЛБ733 Харківська обл., м. Зміїв,
109,6
136 300,00
1 рік
охорони здоров’я України», 61070, м. Харків, Помірки,
вул. Покровська (Червонотел.: (057) 315-00-07, 315-04-13
армійська), 41
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19 на 3-му поверсі 5-по–
м. Харків, вул. Бакуліна, 16
44,5
336 400,00
1 рік
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-18-07
верхової громадської будівлі, корпус К, інв. № 70330, літ. А-5
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21 на 4-му поверсі
–
м. Харків, вул. Бакуліна, 16
44,5
336 400,00
1 рік
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-18-07
5-поверхової громадської будівлі, корпус К, інв. № 70330, літ. А-5
01896866, Харківський національний медичний університет, 61022,
Частина покрівлі 4-поверхової будівлі Медичного коледжу
01896866.4.НЧЮЦЛ4548 м. Харків, вул. Ігоря Му21,0
82 700,00
2 роки 11 місяців
м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
ХНМУ, літ. А-4, інв. № 10310008
ратова, 11
02071205, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Частина покрівлі S = 3,6 м2 і частина горищного приміщення
–
м. Харків, майдан Сво15,0
92 800,00
1 рік
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.: (057) 705-02-41, 70051247, S= 11,4 м2 різноповерхової (7-14) будівлі учбового корпусу,
боди, 4
707-52-31
літ. А 7/14, інв. № 103100012, пам’ятка архітектури
02071205, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 61022, Частина покрівлі S = 14,0 м2 і частина горищного приміщен–
м. Харків, майдан Сво20,0
101 900,00
1 рік
м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.: (057) 705-02-41, 70051247, 707-52-31 ня S= 6,0 м2 різноповерхової (8-12) будівлі учбового корпусу,
боди, 6
літ. А 8/12, інв. № 10310090, пам’ятка архітектури
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення складів на площі 444,9 м2 та майстерні з виробництва меблів на площі 179,9 м2
Розміщення складів
Розміщення складів на площі 343,5 м2 та об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів на площі 77,2 м2
Розміщення сауни
Розміщення гуртка («Физматик»)
Розміщення гуртка («Физматик»)
Розміщення телекомунікаційного обладнання та антеннофідерних пристроїв базової станції мобільного зв’язку
Розміщення обладнання мобільного зв’язку третього покоління (3G стандарту UMTS)
Розміщення обладнання мобільного зв’язку третього покоління (3G стандарту UMTS)

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

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВЦя – РВ ФДмУ ПО ЧЕРКАСЬКій ОБлАСТі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Міністерство
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс»,
Приміщення хімчистоборони України вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07
ки, літ. W-1

реєстровий номер майна
33689922.6.ААААЕЖ253

місцезнаходження
вул. Надпільна, 222,
м.Черкаси

загальна площа, м2
246,7

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
208 270,00
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення складу та надання побутових послуг 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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство куль- 22928085, ДП «Національний центр Олександра Довженка», 03040, Нерухоме майно – частина нежитлотури України
м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. (044) 257-76-98
вого приміщення на шостому поверсі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
ща, м2
оцінкою, грн
строк оренди
22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Васильківська, 1
29,8
402 500,00
2 роки 11 місяців
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується
31.10.2017
для провадження підприємницької діяльності

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
інформаціЯ про оренДу війСЬковоГо майна
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація
відділення житлово-експлуатаційного забезпечення відділу
забезпечення кінологічного навчального центру державної
прикордонної служби україни (військової частини 2418) про
проведення конкурсу на право укладення договору оренди
неруХомого військового майна

назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: відділення житловоексплуатаційного забезпечення відділу забезпечення кінологічного навчального
центру державної прикордонної служби України (військова частина 2418), адреса:
80074, львівська обл., Сокальський р-н, м. великі мости, вул. львівська, 166.
 1. назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення (поз. № 61) площею 8,5 м2 на першому поверсі будівлі їдальні (інв.
№ 101310096) військового містечка Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України (військової частини 2418) за адресою: 80074,
львівська обл., Сокальський р-н, м. великі мости, вул. львівська, 166.
ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку майна на 30.09.2017 становить 43 699,00 грн (без пдв).
балансоутримувач об’єкта оренди: кінологічний навчальний центр державної
прикордонної служби України (військова частина 2418).
орган, уповноважений управляти майном: державна прикордонна служба України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень
2017 р. становить 655,49 грн (без ПДВ).
мета оренди: розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів (товари першої необхідності, засоби гігієни, канцелярські товари та товари
військового асортименту) – 8,5 м2.
 2. назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення (поз. № 63) загальною площею 17,0 м2 на першому поверсі будівлі їдальні
(інв. № 101310096) військового містечка Кінологічного навчального центру
Державної прикордонної служби України (військової частини 2418) за адресою:
80074, львівська обл., Сокальський р-н, м. великі мости, вул. львівська,166.
ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку майна на 30.09.2017 становить 84 065,00 грн (без урахування пдв).
балансоутримувач об’єкта оренди: кінологічний навчальний центр державної
прикордонної служби України (військова частина 2418).
орган, уповноважений управляти майном: державна прикордонна служба України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень
2017 р. становить 346,15 грн (без ПДВ).

мета оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцізної
групи, – 13,0 м2; розмішення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи, – 4,0 м2.
 3. назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення (поз. № 5) площею 31,4 м2 в одноповерховій будівлі контрольноперпепускного пункту (інв. № 101310083) військового містечка Кінологічного
навчального центру Державної прикордонної служби України (військової частини 2418) за адресою: 80074, львівська обл., Сокальський р-н, м. великі мости,
вул. львівська,166.
ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку майна на 30.09.2017 становить 157 157,00 грн (без пдв).
балансоутримувач об’єкта оренди: кінологічний навчальний центр державної
прикордонної служби України (військова частина 2418).
орган, уповноважений управляти майном: державна прикордонна служба України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень
2017 р. становить 590,59 грн (без ПДВ ).
мета оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцізної
групи, у військовій частині – 27,4 м2; розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, – 4,0 м2.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів: найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною
платою; забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з дня підписання договору
оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; своєчасна сплата орендної плати та відшкодування вартості комунальних послуг; компенсація орендодавцю податку за землю під
об’єктом оренди; компенсація орендодавцю частини податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію, на яку орендарю відповідно до чинного законодавства надається право користування для досягнення мети оренди; компенсація
переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10
днів з моменту оголошення результатів конкурсу; страхування орендованого майна
протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена
в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України; здійснення за власний рахунок капітального,
поточного та інших видів ремонту орендованого майна; зобов’язання орендаря
щодо збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно відповідно до санітарно-гігієнічних, санітарно-екологічних
норм та правил пожежної безпеки; зобов’язання не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і
матеріали, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на

конкУрси з відборУ сУб’єктів оціно×ної діßлÜності
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 – № 7, № 10 –
№ 13, № 21 – № 28) загальною площею 161,8 м2 в окремо розташованому одноповерховому адмінбудинку (літ. А) з прибудовою. балансоутримувач: не увійшло
під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ват «акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк». місцезнаходження об’єкта оцінки: вінницька обл.,
тиврівський р-н, м. гнівань, вул. промислова, 7. мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт з
оцінки – абраменко в. а. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 19 приміщень. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 16.12.2011: відновна – 12 410,52 грн.
наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 2. назва об’єкта оцінки: частина (1/10) металевої радіовежі (інв. № 005169).
балансоутримувач: відокремлений підрозділ «південно-західна електроенергетична

№ 6 (1130)

система» державного підприємства «національна енергетична компанія «Укренерго».
місцезнаходження об’єкта оцінки: вінницька обл., погребищенський р-н, м. погребище, вул. коцюбинського, 23, на території Со «погребищенські електричні мережі»
пат «вінницяобленерго». мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт з оцінки –
пп «радіонет». кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина радіовежі. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 17.12.2017: відновна – 2 150,00 грн;
залишкова – 508,00 грн. наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 3. назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхової адмінбудівлі (літ.
А). балансоутримувач: вінницький торговельно-економічний інститут київського
національного торговельно-економічного університету. місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25. мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт
з оцінки – пат «креді агріколЬ банк». кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,

орендоване майно; термін оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження
терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх зобов’язань за договором
оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди; обов’язкове дотримання вимог перепускного
режиму на території військової частини.
основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 32-й календарний день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України (військовій частині
2418) за адресою: 80074, львівська обл., Сокальський р-н, м. Великі мости,
вул. львівська, 166.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії документи, вказані в п. 3.2 порядку та умов проведення конкурсів на право укладення
договорів оренди військового майна, що затверджений наказом фдмУ та моУ від
26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова адреса,
контактний та мобільний телефони);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва –
фізичної особи – платника єдиного податку.
заява з документами на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «для участі в конкурсі оренді» з підписом
уповноваженої особи та відбитком печатки претендента (за згодою та за наявності)
із зазначенням назви, адреси та площі об’єкта оренди за адресою: 80074, львівська
обл., Сокальський р-н, м. великі мости, вул. львівська, 166.
кінцевий термін приймання документів – не пізніше ніж за 1 (один) робочий день
до дати проведення конкурсу.
допущені до участі у конкурсі учасники безпосередньо подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати окремо за кожним об’єктом на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу.
телефон для довідок з питань проведення конкурсу +38 (032) 576-48-57.

департамент оцінки маéна, маéнових
прав та професіéної оціно÷ної
діяльності, т. 200-36-36
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 28.12.2017: відновна – 2 872,00 грн; залишкова – 1 460,00 грн. наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 4. назва об’єкта оцінки: частина 3-поверхового адміністративного корпусу
площею 4,0 м2. балансоутримувач: рв фдмУ по вінницькій області. місцезнаходження об’єкта оцінки: м. вінниця, вул. гоголя, 10. мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт з оцінки – фоп
Сілагін а. о. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: фасад будівлі. балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 600,00 грн; залишкова –
70,00 грн. наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 5. назва об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова будівля
їдальні (літ. А) із прибудовою загальною площею 168,7 м2. балансоутримувач:
не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ват «Соколівський
цукровий завод» та належить до державної власності. місцезнаходження об’єкта
оцінки: 24633, вінницька обл., крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Службова, 1.
мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
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терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Вовк Л. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.11.2004: відновна – 7 426,00 грн; залишкова – 6 651,0 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: майно двоповерхової будівлі котельні: внутрішні
паротеплові мережі; внутрішні мережі водопроводу; внутрішні мережі каналізації d100;
артскважина № 2 d219, що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного)
капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23240,
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вінницький крупозавод». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 шт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2013:
внутрішні паротеплові мережі, відновна – 52 241,47 грн, залишкова – 6 942,75 грн;
внутрішні мережі водопроводу, відновна – 7 142,34 грн, залишкова – 1 477,46 грн;
внутрішні мережі каналізації d100, відновна – 3 173,87 грн, залишкова – 276,83 грн;
артскважина № 2 d219, відновна – 5 830,82 грн, залишкова – 5 830,82 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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 надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: автомобільний шлях до дробильно-сортувальної
дільниці довжиною 200 м (реєстровий номер 290601.15.ААБАГБ523) та
під’їзний залізничний шлях довжиною 110 м (реєстровий номер 290601.19.
ААБАГБ527). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство з додат
ковою відповідальністю «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ 00290601. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, 2-й пров. Ломоносова, 3. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з додатковою відповідальністю «СІНІАТ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: склади непорушного запасу – 5 окремо розташованих споруд (4 склади і 1 караульне приміщення). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 11 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у
Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський
р-н, смт Ольгинка, вул. Заводська, 7. Мета проведення оцінки: встановлення розміру
збитків. Замовник та платник послуг з оцінки: 11 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області, телефон: (06244) 4-10-55,
електронна адреса: dprz11@dn.mns.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(основні засоби) згідно з обліком: 5 (п’ять) об’єктів. Балансова залишкова вартість
основних засобів: 1 – 0,00 грн, 2 – 19 855,46 грн; 3 – 25 633,00 грн; 4 – 1 138,00 грн;
5 – 40 673,00 грн станом на 01.01.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна ціна послуги з оцінки не повинна перевищувати 5 000,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 13,0 м2
першого поверху будівлі клубу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», код за ЄДРПОУ 33839013. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, б. 20. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
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 враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, 3 – практичний
досвід з оцінки інженерних споруд (спеціалізоване майно), а також передавальних
пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій; № 2 практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІІ кварталі 2017
року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців по об’єктам № 1, 3 становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 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 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ 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: нежитлове приміщення площею 13,8 м2 на 1-му поверсі
адмінкорпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20. Балансоутримувач: Житомирська філія Державного науково-дослідного
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» (м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Ремишевська Н. І.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 15,2 м2 на 1-му поверсі
адмінкорпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20.
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Балансоутримувач: Житомирська філія Державного науково-дослідного та проектновишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Мазуркевич Д. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 14,9 м2 на 1-му поверсі в 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: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Канарян М. Ю.
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 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 надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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 РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. 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.
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 42-04-18.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 20) площею 15,2 м2
у споруді контролю вантажного транспорту (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному
управлінні Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Інтранслогістік». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення будівлі діагностичного
центру літ. «Б» (кабінет № 5, приміщення № 1, 8) загальною площею 204 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового, 4.
Найменування балансоутримувача: Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатській області (0312) 22-39-25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Глуханич Я. І.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції 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); 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: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна,
торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства 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 потрібно 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.
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: антенна вежа та технічна площадка площею
15,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого/вул. Федорова, 8/10. Найменування балансоутримувача: Мукачівський
міський відділ (з обслуговування м. Мукачева та Мукачівського району) Управління
Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області (тел. (03131) 2-34-07).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: технічна площадка площею 200,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукачево, пров. Пивоварний, 2в. Най
менування балансоутримувача: Мукачівський міський відділ (з обслуговування м.
Мукачева та Мукачівського району) Управління Міністерства внутрішніх справ України
в Закарпатській області (тел. (03131) 2-34-07). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ПрАТ «ВФ Україна». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції 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); 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:
інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що
призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається до служби діловодства 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 потрібно 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.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 14 включно
підвального поверху площею 172,4 м2, поріг № II площею 9,3 м2 та нежитлові
приміщення з № 1-1 до № 1-9 включно першого поверху площею 141,0 м2, поріг
№ I площею 10,2 м2 двоповерхової будівлі навчального корпусу, реєстровий номер 02543791.2.ЮЧБЛЧЮ005, загальною площею 332,9 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 71400, Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка,
вул. Миру, буд. 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Великобілозерський професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Укртелеком».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 93 загальною площею
8,6 м2 першого поверху будівлі корпусу № 4 (літ. Ю’-4). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк» Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № ІІ, ІІІ загальною площею
15,44 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-12), реєстровий
номер 37941997.1.АААДЕГ124. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 168. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,2407 га. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування адміністративної будівлі.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 4 218 002,73 грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): відсутні. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління Державної
казначейської служби України у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гладун Д. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 2, 3, 4, 9 площею
199,5 м2, 1/2 нежитлових приміщень № 1, 5, 6 площею 36,7 м2 та 1/2 сходової
клітки (ІІ) площею 8,3 м2, загальною площею 244,5 м2, третього поверху будівлі
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Грецька,
21/52. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,1050 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Грецька, 21/52. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та обслуговування будівель
та споруд інституту по вул. Грецькій, 21/52. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (діля
нок) – відсутні. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): відсутні.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Бердянська філія ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Евент-Плюс». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 35,0 м 2
громадсько-побутового блоку (літ. А’-2), інвентарний номер 10310004. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146а. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього – 3,3284 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розташування учбово-виробничого корпусу. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 216,36 грн/м2. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні) – відсутні. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 25,0 м2 будівлі
лабораторного корпусу (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 226. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 2,2069 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування закладу. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): відсутні. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 56 загальною
площею 41,5 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього – 0,4279 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – функціонування комплексу центру. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне
користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): відсутні.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Платник робіт з оцінки: Релігійна
громада «Християнська євангельська церква «Нове життя». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: частини даху загальною площею 15,0 м2 навчального корпусу № 1 (літ. А-8). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 10,89 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок) – функціонування університету. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 144 354 315,27 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – відсутні. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в
запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 29.01.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 02.02.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

 Нежитлові приміщення площею 61,6 м2 (у т. ч. кабінет № 58 – 24,1 м2;
№ 59 – 18,5 м2 та № 60 – 19,0 м2) на другому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»
Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Харів
Любомир Мирославович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
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 ка-
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лендарних 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).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4 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 про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); 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 про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). 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); інформацію 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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами 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 РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною площею
106,2 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом 01.01.2017, тис. грн – 21,92605. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2018. Площа земельної ділянки: 384,81 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, просп. Університетський, 8. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ФОП Наволокіна Алла Сергіївна, (093)086-46-66.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі 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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 року» та з метою
недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана ціна
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами є нежитлові будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн.
801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2
до 29.01.2018 включно у робочий час до 17.15. 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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 02 лютого 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу учбового корпусу на першому поверсі площею 2,0 м2 (інв. № 10320001). Місцезнаходження
об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Померанчука, 28. Балансоутримувач: Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Платник: ФОП Вінічук М. С.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо 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; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 30 січня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 2, 3 загальною площею
20,7 м2 у півпідвалі двоповерхової нежитлової будівлі (навчально-хімічний корпус). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Студентська, 7. Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
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орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Студентська, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Цимбалюк Валентина Василівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 21,2 м2
на п’ятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: Державне підприємство Державний інститут
проектування міст «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Благодійний фонд підтримки
правоохоронної діяльності «Галич».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 36,4 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науководослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Благодійна організація «Християнсько-прочанський центр «Паломник».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі 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 пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04

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

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 загальною площею 20,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Самбірське управління Державної казначейської
служби України Львівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 3 загальною площею 25,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Самбірське управління Державної казначейської
служби України Львівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 загальною площею 26,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Самбірське управління Державної казначейської
служби України Львівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові допоміжні приміщення загальною площею 23,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Самбірське управління Державної казначейської служби
України Львівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІII кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області ( 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі 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 пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032) 261-62-14.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди державної
власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 68 загальною площею
18,9 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Балансоутримувач: Львівська
філія ДП МОУ «Західвійськбуд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Телюк Юрій Романович.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січо
вих Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
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 пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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’єкта
державної власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху дев’яти
поверхової адміністративної будівлі (інв. № 10310012) загальною площею
68,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_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): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Гнезділов Олександр Миколайович, тел. (096) 207-53-48.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір ФДМУ 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 25.01.2018.
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.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15) 31.01.2018 об 11.00. Телефон для довідок (048)
731-50-39.

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: частина першого поверху адміністративнопобутового корпусу площею 234,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Бурштин України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Київська, 94. 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 Поліщук Тамара Євстафіївна. 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): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі випробувальної лабораторії площею 49,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Рівненський
державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. 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: Войцеховський
Назар Ростиславович. 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): 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення столярного цеху площею
103,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Корецького ВАТ «Агротехсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 200. 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 Маліздерський Сергій Васильович. 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): 31.12.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: кузня літ. «В-1» площею 36,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а. 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: Управління у справах сім’ї молоді
та спорту виконавчого комітету Рівненської міської 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): 31.12.2017.
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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.
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться
в конверті. На конверті слід 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 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).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після опублікування 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, 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.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4 яких не перевищує 2 400,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; № 2, 3 – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельноофісної та торговельної нерухомості; № 4 – інженерні споруди та конструктивні частини
будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

1

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 (частина приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2) (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Хижняк Є. І.
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (частина приміщення на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 1); 2) частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 (частина приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1);
3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (частина приміщення на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3); 4) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 (частина приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку
№ 4) (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Зленко В. В.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 10,6 м2 (частина приміщення на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі факультету ветеринарної медицини) (балансоутримувач – Сумський національний
аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима
Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ФОП Тютюнник О. І.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
4,9 м2 (частина приміщення на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального
корпусу) (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ФОП Попенака Г. І.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
102,9 м2 (балансоутримувач – Липоводолинська районна державна лікарня ветеринарної медицини). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Липова
Долина, 1-й пров.1-й Благовіщенської, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ФОП Шаповал Д. Г.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
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 надання послуг 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 до конкурсної комісії разом із супровідним
листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 31 січня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 січня 2018 року (включно).
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
№ Назва об’єкта та його місцезнаходження
Дата
Вид вар- Платник
з/п
оцінки тості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщень ремонтно-механічної майстерні під літ. Б, 31.01.18 Ринкова ФОП Кріль Михайпоз. VIII, IX загальною площею 31,4 м2 за адресою: вул. Текло Зіновійович
стильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Частина нежитлових приміщень адміністративного будинку
31.01.18 Ринкова Комунальна
загальною площею 68,0 м2, у т. ч. площа спільного користуархівна установа
«Гусятинський равання – 21,3 м2 за адресою: вул. Суходільська, 7, смт Гусятин,
йонний трудовий
Гусятинський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
архів»
відділу агропромислового розвитку Гусятинської районної державної адміністрації
3 Нежитлові приміщення гуртожитку (виробничої майстерні), поз. 31.01.18 Ринкова ПАТ «Укрпошта»
1-37, 1-38, XLII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI загальною площею
51,13 м2 за адресою: вул. Текстильна, 12, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»
4 Ділянка радіовишки площею 11,0 м2, реєстровий
31.12.17 Ринкова ТОВ «ТриМоб»
№ 08682826.2.ЦУШЯББ020, інвентарний № 10350001, за адресою: вул. Котляревського, 24, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Управління державної автомобільної інспекції УМВС
України в Тернопільській області
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі 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.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного

17 січня 2018 року

Інформація
про замовника/платника
Відкрита площадка (інв. № 4502) загальНа дату, визна- Визначення вартості ДП «Хар2
ною площею 415,7 м за адресою: м. Харків,
чену орендо- об’єкта оренди до
ківський
давцем
200,0 м2 для помеханічний
вул. Залютинська, 6, що перебуває на балансі
ДП «Харківський механічний завод», 08248877,
годження розрахунку завод»
тел. 372-74-46
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Нежитлове приміщення – кімн. № 11 (за тех23.01.18
Визначення вартості ФОП Грапаспортом) на першому поверсі 4-поверхового
об’єкта з метою про- барь В. В.
учбового корпусу (інв. № 10310008, літ. А-4)
довження договору
загальною площею 19,3 м2 за адресою: м. Харків,
оренди
вул. Тінякова, 11, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. 707-73-80
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-43
На дату укла- Визначення вартості ТОВ «Слобона 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку дення договору об’єкта оренди з
жаночка»
загальною площею 19,1 м2 за адресою: м. Харків, на проведення метою передачі в
незалежної оренду
вул. Генерала Момота, 5а, що перебуває на баоцінки
лансі Харківського машинобудівельного коледжу,
24281593, тел. (057) 737-23-30
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-101 На дату укла- Визначення вартості ТОВ «Слобона 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового
дення договору об’єкта оренди з
жаночка»
корпусу загальною площею 13,53 м2 за адресою: на проведення метою передачі в
м. Харків, вул. Генерала Момота, 5, що перебуває незалежної оренду
оцінки
на балансі Харківського машинобудівельного коледжу, 24281593, тел. (057) 737-23-30
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 64
На дату укла- Визначення вартості ТОВ «Слобона 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового
дення договору об’єкта оренди з
жаночка»
корпусу загальною площею 12,84 м2 за адресою: на проведення метою передачі в
незалежної оренду
м. Харків, вул. Плеханівська, 79, що перебуває на
оцінки
балансі Харківського машинобудівельного коледжу, 24281593, тел. (057) 737-23-30
Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 9 на 1-му
На дату укла- Визначення вартості ТОВ «Коло
поверсі одноповерхової адміністративної будівлі
дення договору об’єкта оренди з
турботи»
загальною площею 45,6 м2 за адресою: Харківська на проведення метою передачі в
незалежної оренду
обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2, що перебу
оцінки
вають на балансі Куп’янського міськрайцентру
зайнятості, 21247874, тел. (057) 425-69-24
Частина сходів № 17 на 2-му поверсі 6-повер
На дату укла- Визначення вартості ФОП Сривхової будівлі навчального корпусу загальною
дення договору об’єкта оренди з
кін І. С.
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків,
на проведення метою передачі в
незалежної оренду
просп. Науки, 14, що перебуває на балансі
оцінки
Харківського національного університету радіо
електроніки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16,
702-18-07, 702-10-13
Частина вестибуля № 28 на 1-му поверНа дату укла- Визначення вартості ФОП Сривсі 5-поверхової громадської будівлі, літ. А-5,
дення договору об’єкта оренди з
кін І. С.
2
інв. № 70330, загальною площею 4,0 м за адре- на проведення метою передачі в
незалежної оренду
сою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває
оцінки
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код: 02071197, тел. (057)
702-10-16, 702-18-07, 702-10-13
Нежитлові приміщення – кімн. № 101, 103
На дату укла- Визначення вартості ФОП Хрона 2-му поверсі 2-поверхової будівлі навчально- дення договору об’єкта оренди з
мих О. І.
виробничих майстерень загальною площею
на проведення метою передачі в
2
162,0 м за адресою: м. Харків, вул. Владиснезалежної оренду
оцінки
лава Зубенка, 39, що перебувають на балансі
ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти
будівельних технологій Харківської області»,
25462474, тел. (057) 365-10-47
Нежитлове приміщення – частина коридору № ХІІ На дату укла- Визначення вартості ТОВ
на п’ятому поверсі 14-поверхового учбового кор- дення договору об’єкта оренди з
«Старт А»
пусу № 3 (фізична сторона), (інв. № 10130004,
на проведення метою передачі в
літ. А-14), пам’ятка архітектури, загальною
незалежної оренду
площею 18,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан
оцінки
Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
02071205, тел.: (057) 705-12-47, 707-52-31
Нежитлове приміщення – частину коридору
На дату укла- Визначення вартості ТОВ
№ XLVI на четвертому поверсі 14-поверхового
дення договору об’єкта оренди з
«Старт А»
учбового корпусу № 10 (хімічна сторона),
на проведення метою передачі в
(інв. № 10130010, літ. А-14), пам’ятка архітекнезалежної оренду
тури, загальною площею 16,0 м2 за адресою:
оцінки
м. Харків, майдан Свободи, 4, що перебуває
на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205,
тел.: (057) 705-12-47, 707-52-31
Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 6, 31,
21.12.17
Визначення вартості ТОВ «Перша
32, 33, 34, 51,52, 54, 55 у підвалі 5-поверхового
об’єкта з метою про- аптека»
адміністративного будинку (інв. № 1, літ.
довження договору
«А-5»), реєстровий номер за даними Єдиоренди
ного реєстру об’єктів державної власності
00188334.1.БДПМЧН5685, загальною площею
133,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 60,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», 188334,
тел.: 715-60-42, 715-60-52, 715-60-95
Нежитлові приміщення – кімн. № 14, 14а, 14б,
На дату укла- Визначення вартості ТОВ «Авеню
15, частина кімн. № 6 (площею 37,0 м2), 16 на
дення договору об’єкта оренди з
аніс»
1-му поверсі загальною площею 230,9 м2 та кімн. на проведення метою передачі в
незалежної оренду
№ 9, 10, 13, 15 на 2-му поверсі загальною плооцінки
щею 96,1 м2 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, інв. № 1, загальною площею 327,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325,
тел. (057) 731-18-90

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

12

13

Дата оцінки

Мета проведення
оцінки

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом 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)
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: 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), – 2,4 тис. грн; комплекс
будівель та споруд – 10,00 тис. грн; об’єкт незавершеного будівництва – 7,3 тис. грн;
цілісний майновий комплекс – 45, 2 тис. грн; необоротні активи – 31, 5 тис. грн; об’єкт
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до
1 000 м2 (1 га), – 9,2 тис. грн; окремо розташована будівля – 5,1 тис. грн; земельна ділянка
площею до 10000 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, –
5, 0 тис. грн; гідротехнічні споруди – 8, 8 тис. грн; пакет акцій – 35,0 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
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ В Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна

 Об’єкт: об’єкт групи А державної власності – адмінбудівля (літ. А) площею
213,3 м2, туалет (літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської
області, за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-ї гвардійської мехбригади, буд. 26в. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
від 20.12.2017 № 470). Запланована дата оцінки: 31.01.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для об’єкта приватизації не більше
10,0 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 10
днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: металевий кіоск площею 21,73 м2. Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Шевченка, 12а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Телендій Олексій Іванович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
частини будівель (торговельна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 3. Балансоутримувач – Подільський державний
аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Тімірязєва, 114а,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини приміщень (нерухомість
комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею
2,8 м2 на другому поверсі гуртожитку № 2. Балансоутримувач – Подільський
державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини приміщень
(нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1. Балансоутримувач – Подільський
державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 12а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини приміщень
(нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина приміщення площею 2,0 м2 на першому
поверсі головного навчального корпусу. Балансоутримувач – Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лесі
Українки, 95, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне
товариство комерційний банк «Приватбанк». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: частини приміщень (для розміщення банкоматів та терміналів).
 Назва об’єкта оцінки № 6: частина коридору загальною площею 3,0 м2 на
першому поверсі приміщення поліклініки. Балансоутримувач – Державна установа
«Територіальне медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій області». Місцезнаходження об’єкта: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне
товариство «Державний ощадний банк України». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: частини приміщень (для розміщення банкоматів та терміналів).
 Назва об’єкта оцінки № 7: приміщення Міської (Михайлівської) брами площею 113,6 м2 в комплексі Міської брами (охоронний № 727/2), який є пам’яткою
архітектури національного значення. Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. Замкова, 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Старобульварний узвіз». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури та містобудування національного значення.
 Назва об’єкта оцінки № 8: частина приміщення площею 2,0 м2 на першому
поверсі побутового корпусу. Балансоутримувач – Старокостянтинівський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Франка, 35, м. Старокостянтинів.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
ФОП Волков Леонід Леонтійович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: частини
приміщень (для розміщення терміналів та кавових автоматів).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція
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претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Со
борна, 75, каб. 10. Телефони: для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі (кімн. 102) адмінбудівлі загальною площею 38,86 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Польовий С. С.
Дата оцінки: 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху триповерхової будівлі статуправління загальною площею 26,75 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомирська, 6, м. Сміла, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Куделя Л. В. Дата оцінки: 31.01.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:18036,
м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 243/1. Дата оцінки: 31.12.2017.
Для 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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення);
пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для
цілісних майнових комплексів не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн; окремо розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс
будівель та споруд – 10 000,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 7 300,00 грн;
цілісний майновий комплекс – 15 000,00 грн; необоротні активи – 31 500,00 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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua. На конверті слід
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.
Останній день подання заяв – 06 лютого 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 12 лютого 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 1. Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі
гуртожитку (літ. А) загальною площею 54,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. 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 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 10 631,40 грн станом на 30.11.2017. 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 ділянки, усього:
0,2398 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові цокольні приміщення будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 249,43 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад України «Чернівецький політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 8. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. 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 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 39 481,54 грн станом на
31.12.2017. 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 ділянки, усього: 0,9226 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 8. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування будівель освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 5 720 120,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
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.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 1 виступатиме ФОП Жаров
Степан Федорович. Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 2 виступатиме юридична особа – Громадська організація «Бійцівський клуб «Цитадель».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсах 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, а також інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
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суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (3-9) площею 21,3 м2 тре-

тього поверху будівлі (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
8 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Чернівецькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Гетьмана Сагайдачного (Васильєва), 9а. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. 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 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 2 614,77 грн станом на 31.12.2017.
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 ділянки, усього: 0,2648 га. Місце розташування земельної ділянки:
Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Гетьмана Сагайдачного (Васильєва), 9а. Цільове
призначення земельної ділянки: для розміщення та постійної діяльності органів МНС.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 359 518,96 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єкта 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.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме
юридична особа – Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова
компанія».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені в розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заяви 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, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

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

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 407,4 м2 на четвертому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Гонча, 37. Платник робіт з оцінки: Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 40,3 м2
(кімн. 100) на першому поверсі дев’ятиповерхової адмінбудівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт
з оцінки: ФОП Клярцевич Л. А.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 43,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8. Платник робіт з оцінки: ФОП Ляшенко  Г. Г.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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 встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири робочі дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

1 Нежитлове приміщення
2
3
4

5

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 30,5 м2 на друго-

му поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: ФОП
Мельник О. М.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 7,4 м2 першого поверху будівлі Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського навчального корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 13.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ромашов Д. А.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
затвердженою постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене
будівництво цегельного заводу (разом із земельною ділянкою). Балансоутримувач: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
смт Варва, вул. Зарічна, 80. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом
продажу на аукціоні під добудову без збереження профілю. Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462)
67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018. Максимальна вартість послуг – 8 900,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 14 лютого
2018 року за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Назва об’єкта
оцінки

6
7
8

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

57,0 м. Київ, просп.
К. Комарова, 1,
корпус № 11
Частина нежит6,0 м. Київ, вул. Лалового приміщення
бораторна, 3
Нежитлові при159,36 м. Київ,
міщення
вул. О. Довженка, 16
Частина нежитло2,0 м. Київ,
вого приміщення –
вул. Ярославів
об’єкт культурної
Вал, 40
спадщини
Споруда
12,24 м. Київ, с. Пирогів, споруда
№2
Нежитлове при7,6 м. Київ,
міщення
вул. Б. Хмельницького, 65б
Нежитлові при194,5 м. Київ, просп.
міщення
Повітрофлотський, 76
Частина нежит4,0 м. Київ,
лового приміщення
вул. Єреванська, 14д

Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Національний авіаційний
університет

Орієнтовна дата
оцінки
31.12.17

ТОВ «Тренінгцентр КьюЕйЛайт»
Київський національний
ФОП Варю31.12.17
лінгвістичний університет
та І. С.
ДП «Національна кіностудія ТОВ «Кіностудія 31.12.17
художніх фільмів ім. О. До- художніх фільмів
вженка»
ім. О. Довженка»
КНУ театру, кіно і телебаПАТ АБ «Укргаз- 31.01.18
чення імені І. К. Карпенка- банк»
Карого
Національний музей народної архітектури та побуту
України
Державна інноваційна фінансово-кредитна
установа
РСП «Київцентраеро»
Украероруху

ФОП Мельник Я. Я.

КНУ ім. Т. Шевченка

ТОВ «МПС
«Постірай-Ка!»

31.12.17

ДП «Державна
31.01.18
інвестиційна
компанія»
ТОВ «ЛІНКСТАР» 31.01.18
31.01.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтов№
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, вул. Бо- Київський коледж
ФОП Зровко
31.01.18
го приміщення
риспільська, 5
комп’ютерних техноло- І. Ю.
гій та економіки НАУ
2 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, вул. Ста- ДВНЗ «Київський коледж ФОП Лєтов А. М. 31.01.18
го приміщення
діонна, 2/10
будівництва, архітектури
та дизайну»
3 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, пров. Ко- НТУУ «КПІ ім. І. СікорТОВ «Діджитал
31.01.18
го приміщення
вальський, 22а
ського»
Медіа Системс»
4 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, вул. Бор- НТУУ «КПІ ім. І. СікорТОВ «Діджитал
31.01.18
го приміщення
щагівська, 148
ського»
Медіа Системс»
5 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, вул. Ви- НТУУ «КПІ ім. І. СікорТОВ «Діджитал
31.01.18
го приміщення
борзька, 3
ського»
Медіа Системс»
6 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, вул. Ви- НТУУ «КПІ ім. І. СікорТОВ «Діджитал
31.01.18
го приміщення
борзька, 1
ського»
Медіа Системс»
7 Нежитлове при14,4 м. Київ, вул. Г.
Київський професійний ТОВ «Смарт Без- 30.11.17
міщення
Хоткевича (Чер- енергетичний ліцей (ПТУ пека»
воногвардійська), № 28)
20а
8 Нежитлове при16,6 м. Київ, просп.
ДП «Національна кіно- ТОВ “Віта Нова” 31.01.18
міщення – об’єкт
Перемоги, 44
студія художніх фільмів
культурної спадщини
ім. О. Довженка»
9 Нежитлові при99,90 м. Київ, просп.
ДВ «Преса України» ДУС ТОВ «АРБО ЛТД» 31.01.18
міщення
Перемоги, 50
10 Нежитлове при18,6 м. Київ, вул. Со ДП «Укрводсервіс»
ПП «Фаріон»
31.01.18
міщення
лом’янська, 1
Конкурси відбудуться 31 січня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 25 січня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 31 січня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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 Фонду державного майна України 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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 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 – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), споруда є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення,
частини будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

17 січня 2018 року
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відомості

№ 5 (1129), 15 січня 2018 року

приватизації

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина адміністративного приміщення (каб. № 204) площею 12,3 м2 за адресою: м. Здолбунів, вул. Гетьмана Мазепи, 2, що перебуває на балансі Рівненського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Рівненської області, визнано ТОВ
«Оціночна компанія Україна-Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
навчально-виробничі майстерні площею 110,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Демянчука, 3а, що перебувають на балансі ДНЗ «Рівненське вище професійне училище
ресторанного сервісу і торгівлі», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн;
частина холу будівлі навчального корпусу площею 8,84 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Млинівська, 2, що перебуває на балансі балансі Рівненського професійного ліцею,
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина приміщення адміністративної будівлі площею 236,7 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а, що перебуває на балансі Навчально-методичного
центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у
Рівненській області, визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн;
частина вестибуля першого поверху навчального корпусу № 2 площею 25,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75, що перебуває на балансі Національного
університету водного господарства та природокористування, визнано ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн;
частина приміщення епідеміологічного відділу Зарічненського відділення Дубровицького міжрайонного відділу лабораторних досліджень площею 56,9 м2 адресою:
Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул. 1 Грудня, 36, що перебуває на
балансі ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 кален
дарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
нежитлові приміщення першого поверху лабораторно-виробничого корпусу площею 303,9 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Рівненська,
3, що перебувають на балансі Рівненської філії Державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн;
частина приміщення магазину площею 45,3 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Гоголя, 31, що перебуває на балансі Державного підприємства «Сарненське
лісове господарство», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн;
нежитлові приміщення адміністративної будівлі площею 28,6 м2 за адресою:
Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Партизанська, 1, що перебувають на балансі Зарічненського управління водного господарства, визнано ТОВ «Оціночна компанія
Україна-Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
нежитлове приміщення в будівлі учбових майстерень площею 81,1 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. С. Дем’янчука, 3а, що перебуває на балансі ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 21.08.2017

1. Об’єкт: промислова база: нежитлові приміщення площею 68,2 м2 будівлі РММ
(літ. Б, реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ222), будівля сторожки (літ. А, реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД019) площею 5,8 м2, будівля столярного цеху (плотні)
(літ. В, реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД018) площею 58,0 м2, споруда трансформаторної (КТП) (літ. Д), бетонне мостіння (І) (благоустрій території) (реєстровий
№ 01034685.361.ААБЕЛ223) площею 2 729,4 м2 та споруди (водопровід (№ 1), огорожі
(№ 2-5) (реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ224), навіс біля столярного цеху (літ. Г)
площею 26,6 м2), що перебуває на балансі Скадовського управління водного господарства, за адресою: Херсонська обл., смт Лазурне, вул. Металургів, 1г, переможець
конкурсу – ПП «ЕЮФ « Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 10500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
20,33 м2 на першому поверсі 3-поверхової будівлі, що перебуває на балансі Херсонської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ,
вул. Гагаріна, 59, переможець конкурсу – ПП «Собрі». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Об’єкт: склад нафтопродуктів площею 165,9 м2, що перебуває на балансі Новотроїцького управління водного господарства, за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Громівка, а саме: навіс – 90,9 м2; бетонний майданчик – 75,0 м2; ємкість
50 м3 – 1 шт.; ємкість 10 м3 – 3 шт.; паливна колонка – 1 шт.; бензоколонка – 1 шт.,
переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 10700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. Об’єкт: єдиний (цілісний) майновий комплекс державного підприємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект» за адресою: 73025,
м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 124, переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості ЄМК
з метою продажу (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від
26.07.17 № 292). Вартість робіт – 26000 грн. Строк виконання робіт – 8 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 28.08.2017
м2

1. Об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 1 056,7
(у т. ч.: нежитлові
приміщення загальною площею 243,5 м2 на першому поверсі, другий поверх загальною
площею 402,3 м2 та третій поверх загальною площею 410,9 м2) триповерхової будівлі
ремонтно-механічної майстерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські
приміщення загальною площею 307,2 м2 (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ004),
що перебувають на балансі Олешківського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева (Блюхера), 60, переможець конкурсу –
ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 4400 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. Об’єкт: мостіння (№ 1) з бетонної плитки площею 12,0 м2 на території СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: Херсонська обл., смт Лазурне, вул. Курортна, 5, переможець конкурсу – ФОП
Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Об’єкт: мостіння (№ 2) з бетонної плитки площею 12,0 м2 на території СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: Херсонська обл., смт Лазурне, вул. Курортна, 5, переможець конкурсу – ФОП
Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 17,5 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ДНЗ «Вище професійне училище № 2 м. Херсона», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52, переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 2200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
5. Об’єкт: оздоровчий табір «Фрегат», що перебуває на балансі Херсонської філії
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського порту), за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Кізомис,
вул. Набережна, б/н, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 10500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся
22.08.2017

!

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 21 серпня 2017 року

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі адмін
будівлі (кабінети: № 6, 7) площею 36,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гагаріна, 4, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Вальчук Т. М. Дата оцінки: 31.07.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1100,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі (кабінети: № 1, 2, 3) площею 89,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 135,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АС». Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1320,00грн.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий
комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства
«Житлосервіс», код за ЄДРПОУ 31782788 (18018, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 261/1).
Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ». Термін виконання роботи – 20 календарних дні,
вартість послуг – 27000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 23.08.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 першого поверху триповерхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 118 (вартість виконання робіт з оцінки – 2190 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 611,6 м2 першого поверху будівлі їдальні, що перебувають на балансі Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г.
Шевченка, за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2190 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – частина вестибуля площею 4,0 м2 першого
поверху будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,
95 (вартість виконання робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 31.08.2017

Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області обрано переможцями конкурсів:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Міцевич Любов Дмитрівна.
Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ. А)
загальною площею 15,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України у користуванні (оперативному
управлінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1725,00 грн (одна
тисяча сімсот двадцять п’ять гривень) та 5 (п’ять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна.
Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення коридору (1-17) площею 2,0 м2
першого поверху будівлі гуртожитку № 1 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.
Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення коридору (Х) площею 2,0 м2
першого поверху будівлі гуртожитку № 3 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.
Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення коридору (І) площею 2,0 м2 цокольного поверху будівлі гуртожитку № 6 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4в, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.
Назва об’єкта оцінки № 4: частина приміщення кухні (1-13) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Кутузова Михайла
Фельдмаршала, 6, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Читайло Валентина Василівна.
Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення вестибуля (1-48) площею 2,0 м2
першого поверху будівлі гуртожитку № 2 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2а, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.
Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення коридору (ІІ) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 5 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4б, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.
Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення коридору (ІІ) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 4 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4а, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт
з оцінки: 1700 (одна тисяча сімсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 30.08.2017
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – частина асфальтового покриття території
2142 площею 9,0 м2, що перебуває на балансі 4-го Державного пожежно-рятувального
загону Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській
області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2180 грн., строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 21.08.2017
№
з/п

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди приміщення
площею 23,4 м2 на другому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку, що обліковується на балансі Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: вул. Лесі
Українки, 112, м. Полонне, Хмельницька обл. визнано ПП Агентство нерухомого
майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди приміщення площею
17,9 м2 на першому поверсі будівлі районного вузла зв’язку, що обліковується на балансі
Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: вул. Миру, 15, м. Деражня, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки –
2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди приміщення площею
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24,2 м2 на першому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина даху –
об’єкт культурної
спадщини
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлові приміщення
4 Частина даху
5 Частина нежитлового приміщення
6 Нежитлове приміщення

Площа, м2
6,0

Термін вико- Вартість
СОД – перенання, кален виконання
можець
дарних днів робіт, грн
м. Київ, вул. Архітектора Горо- ПП «Енерго2
3750
децького, 1-3/11
макс»
Адреса об’єкта оцінки

707,6 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
975,6 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
25,0 м. Київ, просп. Космонавта
Комарова, 1, корпус № 8
1,0 м. Київ, вул. Бердичівська, 1

ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»
ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»
ПП «Енергомакс»
ТОВ «Гебора»

16,7

ТОВ «Гебора»

м. Київ, вул. Гарматна, 2

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

3

4870

3

5200

2

3750

3

3400

3

3450

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

7 Нежитлові приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлові приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлові приміщення
12 Частина нежитлового приміщення
13 Нежитлові приміщення
14 Нежитлове приміщення
15 Частина нежитлового приміщення
16 Частина нежитлового приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлове приміщення
19 Частина нежитлового приміщення
20 Нежитлові приміщення
21 Частина нежитлового приміщення
22 Частина нежитлового приміщення
23 Нежитлове приміщення
24 Частина нежитлового приміщення
25 Частина нежитлового приміщення
26 Частина нежитлового приміщення
27 Частина нежитлового приміщення
28 Частина нежитлового приміщення
29 Частина нежитлового приміщення
30 Нежитлове приміщення

Термін вико- Вартість
СОД – переАдреса об’єкта оцінки
нання, кален виконання
можець
дарних днів робіт, грн
136,0 м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 ПП «Енерго2
3700
макс»
194,8 м. Київ, пров. Приладний, 2а ТОВ «РЕНОМЕ
3
3720
ГРУП»
214,7 м. Київ, бульв Л. Українки, 26 ТОВ «Гебора»
3
3800

Площа, м2

45,8

м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6

ТОВ «Гебора»

3

3540

124,2 м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6

ПП «Енергомакс»
ТОВ «Гебора»

2

3710

100,0 м. Київ, вул. Є. Харченка, 34

3

3650

189,9 м. Київ, вул. Празька, 5

ТОВ «Гебора»

3

3800

ПП «Енергомакс»
1,0 м. Київ, вул. М.Омеляновича- ПП «ЕнергоПавленка (Суворова), 1
макс»
150,65 м. Київ, просп. Науки, 57
ПП «Енергомакс»
66,5 м. Київ, вул. Смілянська, 11 ПП «Енергомакс»
18,0 м. Київ, вул. Верхня, 5
ПП «Енергомакс»
10,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 39, ПП «Енергокорпус № 19
макс»
2187,3 м. Київ, вул. Верховинна,
ПП «Експерт91/93
Аналітик»
2,0 м. Київ, просп. Повітрофлот- ПП «Фірма
ський, 35а
«Конкрет»
1,0 м. Київ, просп. Героїв СтаПП «Енерголінграда, 2
макс»
161,48 м. Київ, вул. Копилівська,
ПП «Енерго67, корп. 5
макс»
1,0 м. Київ, вул. Металістів, 6
ПП «Енергомакс»
1,0 м. Київ, вул. БорщагівПП «Енергоська, 144
макс»
1,0 м. Київ, вул. Металістів, 5
ПП «Енергомакс»
1,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 35 ПП «Енергомакс»
1,0 м. Київ, вул. БорщагівПП «Енергоська, 146
макс»
1,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 39 ПП «Енергомакс»
39,7 м. Київ, пров. Приладний, 2а ПП «Енергомакс»

2

3460

32,9

м. Київ, вул. Медова, 1

2

3300

2

3710

2

3520

2

3410

2

3400

3

6000

3

3300

2

3300

2

3710

2

3300

2

3300

2

3300

2

3300

2

3300

2

3300

2

3500

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 30.08.2017
Термін вико- Вартість
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець нання, кален виконання
ща, м2
з/п
дарних днів робіт, грн
1 Нежитлове при20,4 м. Київ, вул. Флорен- ТОВ «Ніка-Експерт»
3
3420
міщення
ції, 1/11
2 Частина нежитлового
2,0 м. Київ, вул. Інститут- ФОП Щаслива Н. З.
2
3290
приміщення
ська, 29/3
3 Нежитлове при47,4 м. Київ, бульв.
ФОП Щаслива Н. З.
2
3520
міщення
Л. Українки, 26
4 Бетонне покриття
80,0 м. Київ, вул. Мельни- ФОП Щаслива Н. З.
2
3700
кова, 36/1
5 Нежитлове при17,0 м. Київ, вул. С. Пет- ФОП Щаслива Н. З.
2
3430
міщення
люри, 15, корпус «Б»
6 Частина стіни нежит- 2,16 м. Київ, вул. ПироФОП Острик Т. В.
2
3250
лового приміщення
гова, 9
7 Частина стіни нежит- 2,16 м. Київ, вул. ТургеФОП Острик Т. В.
2
3300
лового приміщення
нєвська, 3/9
8 Частина стіни нежит- 4,32 м. Київ, вул. ТургеФОП Острик Т. В.
2
3290
лового приміщення
нєвська, 8-14
9 Частина нежитлового
2,0 м. Київ, вул. М. Раєв- ФОП Острик Т. В.
2
3290
приміщення
ського, 23а
10 Нежитлове при251,8 м. Київ, вул. Леван- ТОВ «Ніка-Експерт»
3
3700
міщення
довська, 6

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 05.09.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
92,5 м2 підвального поверху будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донецької державної машинобудівної
академії, код за ЄДРПОУ 00173367. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84200, Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 140 грн, строк
виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 141,9 м2 першого поверху будівлі їдальні. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 134. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху двоповерхового учбового корпусу загальною
площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський
професійний аграрний ліцей, код за ЄДРПОУ 02542389. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, с. Сартана, вул. Генерала Куркчи, 49. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 150 грн, строк
виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення цокольного поверху
площею 27,0 м2 та частина даху площею 8,0 м2 п’ятиповерхової будівлі гуртожитку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний
коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки
– 2 200 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: місце на даху будівлі щитової насосної станції II підйому
площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., Слов’янський р-н, с. Богородичне. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 150 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 4,0 м2, частина нежитлового приміщення на відмітці +51,6 м площею 4,0 м2 та частина бокової зовнішньої стіни площею 10,0 м2 на надшахтній будівлі багатоканатного підйому (скіповий). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 200
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані підвальні приміщення площею 54,4 м2
будівлі (реєстровий номер 02359981.1.АААДЕЕ859). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне Управління статистики у Донецькій області, код за
ЄДРПОУ 02359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Гагаріна, 21. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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