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прийнято рішення про приватизацію
ного капіталу ВАТ «Камяногірський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00371661) та знаходиться за
адресою: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Камяногірка, вул. Центральна, 1.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 828 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 22.05.2018 № 563
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідного
майданчика (літ. а), вхідного майданчика (літ. а1), розташованої за адресою: 23600, Вінницька
обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне підприємство» та перебуває на
позабалансовому рахунку ПВКП «Будівельник» (код ЄДРПОУ 30806734).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 829 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 298 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме: прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі площею 458,4 м2, яка знаходиться за адресою: 24320, Вінницька обл.,
м. Ладижин, вул. Набережна, 8а та перебуває на зберіганні ПП «Електа» (код ЄДРПОУ 20119967).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 830 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 301
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі площею 67,8 м2, яка знаходиться за адресою:
24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8б та перебуває на зберіганні ПП «Електа»
(код ЄДРПОУ 20119967).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 831 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 22.05.2018 № 561
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, соціально-культурного
призначення», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – медпункту з обладнанням, що
знаходиться за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48 та перебуває
на позабалансовому рахунку ПрАТ «Немирівське АТП-10547» (код за ЄДРПОУ 05460924).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 19.07.2018 № 832 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018
№ 294 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а
саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації окремого майна – будівлі лазні літ. А з прибудовами літ. а, а1 загальною площею
148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4, що знаходиться за адресою: 24500, Вінницька
обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 61 та перебуває на позабалансовому рахунку Ямпільської
міської ради (код за ЄДРПОУ 03772660).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 833 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 296
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – УАТС (АТСК 50-200), що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б та перебуває на балансі ТОВ «Вінницьке АТП 10555» (код ЄДРПОУ 05482251).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 834 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 299 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
окремого майна – нежитлової будівлі проммагазину з прибудовою загальною площею 153,4 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 34704744) та
знаходиться за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 9 Травня, 4.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 835 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 288
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі бурякопункту площею 158,9 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 34704744) та знаходиться за адресою:
23853,Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 1.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 836 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 297
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлових приміщень їдальні-кулінарії площею 281,8 м2, що не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 34704744) та знаходяться
за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 3.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
від 19.07.2018 № 837 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 292
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 34704744) та знаходиться за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 838 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 290
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі лазні літ.«А» загальною площею 173,5 м2, яка розташована за
адресою: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145 та перебуває на позабалансовому рахунку Шевченківської сільської ради (код ЄДРПОУ 4326514).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
від 19.07.2018 № 839 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 329
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будинку побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з ґанком, що знаходиться за адресою: 22340, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38 та
перебуває на балансі ПрАТ «Племзавод «Літинський» (код ЄДРПОУ 00846180).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
від 19.07.2018 № 840 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 291
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до статут-







 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій об-

ласті від 19.07.2018 № 841 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018
№ 289 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна»,
а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації окремого майна – будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком
загальною площею 66,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородецьке» (код
ЄДРПОУ 00384466), та розташована за адресою: 22163, Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Коритувата, вул. Садова, 59б.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 842 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 295
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «ім. 1-го Травня» (код ЄДРПОУ 3377917), яка розташована за адресою: 22330,
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1б та перебуває на позабалансовому рахунку Осолинської сільської ради (код ЄДРПОУ 4326448).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 843 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 293
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі гаража літ. А загальною площею 45,9 м2, що знаходиться за
адресою: 23223, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97 та перебуває на зберіганні ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (код ЄДРПОУ 00476576).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 844 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 330
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі лазні літ. А площею 50,8 м2, що знаходиться за адресою:
22343, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Ковпака, 4а та перебуває на балансі
ПрАТ «Племзавод «Літинський» (код ЄДРПОУ 00846180).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 845 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 22.05.2018 № 560
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі їдальні літ. «А», веранди літ. «а», прибудови літ. «а1» загальною
площею 156,5 м2 за адресою: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528» та
перебуває на балансі ПрАТ «Шаргородське АТП-10528» (код ЄДРПОУ 13335481).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій об-

ласті від 19.07.2018 № 846 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 18.04.2018
№ 282 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а
саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації окремого майна – будинку для приїжджих загальною площею 104,1 м2, розташованого за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Польова, 30, знаходиться
на позабалансовому рахунку Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства
«Пиківський рибцех» ПрАТ СП «Вінницярибгосп» (код ЄДРПОУ 24899838).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 847 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 339
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі контори загальною площею 802,8 м2 за адресою: 23536,
Вінницька обл., м. Немирів, вул. Українська, 2, що перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ
«Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01182204).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

від 19.07.2018 № 848 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 338
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – приміщення їдальні площею 308,8 м2, що знаходиться за адресою:
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6 та перебуває на балансі ПрАТ «Агропереробник»
(код ЄДРПОУ 00374025).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій об-

ласті від 19.07.2018 № 00453 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
об’єкта соціально-культурного призначення – клуб за адресою: Донецька область, м. Торецьк,
смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б. Балансоутримувач: ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» (код ЄДРПОУ 00293545).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій об-

ласті від 20.07.2018 № 466 прийнято рішення про приватизацію об’єкта держаної власності малої
приватизації – окреме майно – гаражі з топочною загальною площею 93,7 м2, що знаходяться
за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Храновського, 12а та обліковуються на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 02362894.
Продовження рубрики на стор. 8

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство інфраструктури України

02497766, Українське державне підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних авто- Кафетерій з кімнатою відпочинку Б -1
транспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 07362, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, вул. Київська, 50, тел. (04598) 264-00-70
2 Міністерство освіти і 05477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
Частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі:
науки України
вул. Львівська, 75, тел.: (0332) 77-03-07, 26-38-70, 77-48-40
підвал, 1-й, 2-й поверхи) (літ. Б-3) площею 5,0 м2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстроза
загальна вартість майна
вий номер
місцезнаходження
оцінплоща, м2 незалежною
майна
кою, грн
–
44100, Волинська обл., Ратнів112,5
555 375,00
ський р-н, с. Доманове, вул. Лесі
Українки, 19а
–
43018, Волинська обл., м. Луцьк,
5,0
31 428,00
вул. Львівська, 75

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
1 рік
Розміщення кафе, що здійснює
продаж товарів підакцизної групи
1 рік
Розміщення кавомата

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

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

Назва органу управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер місцезнаходження загальна пло- вартість майна за незалежною
майна
ща, м2
оцінкою без ПДВ, грн
–
м. Житомир,
1035,1; 34,0
962 190,00
просп. Незалежності, 10б

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, 04653199, Філія «Житомиркомундорпроект» державного підприємства «Державний Двоповерхова адміністративна
будівництва та житлово-комунального науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», будівля (літ. А) та будівля прогосподарства України
м. Житомир, просп. Незалежності, 10б
хідної (літ. Б)

максимально можлимета використання
вий строк оренди
До 10 років
Виробництво будівельних металевих конструкцій та частин
конструкцій

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02125266, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57, тел. (0342) 75-23-51

найменування
Частина приміщень на 1-му
поверсі нежитлової будівлі
будинку культури

реєстровий
номер майна
–

місцезнаходження
Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Б. Хмельницького, 69

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
350,0
1 239 350,00
2 роки 11 місяців Розміщення державних та комунальних позашкільних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів
(розміщення позашкільних, дошкільних навчальних груп та гуртків)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 02544052, ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», Запорізька
науки України
обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194, тел.: (0619) 41-94-54, 7-10-38

найменування
Нежитлові приміщення з № 29 до № 33 включно 1-го
поверху одноповерхової будівлі їдальні (літ. Б-1)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
_
Запорізька обл., м. Меліто84,4
152 731,00
поль, вул. Інтеркультурна, 390

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна
(розміщення майстерні з нарізки скла)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство юс- 08680187, ДП «Підприємство Державної кримінальнотиції України
виконавчої служби України (№ 85)», 08290, Київська обл.,
смт Гостомель – 2, вул. Мирна, 3, тел. (04597) 99-6-51
2 Міністерство
493712, Білоцерківський Національний аграрний універсиосвіти і науки
тет, 09117, Київська обл., м. Біла Церква, площа Соборна
України
8/1
3 Державне агент- 14310862, ДСП «Чорнобильська АЕС»
ство України з
управління зоною
відчуження

4 Міністерство
Державне підприємство «Київський військовий деревооборони України обробний завод», 08298, Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17

реєстровий номер
майна

найменування
Нерухоме майно – будівля «Табельна» (інв. № 1030001)

місцезнаходження

08680187.1.ААААЖЕ500 Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3

Частина приміщення на 1-му поверсі учбового корпусу № 3 (інв.
№ 10110081)

–

Головний корпус ВОК з укриттям для димососів; склад хімічних
реагентів; будівля очищення промстоків з будівлею насосної станції
пожежогасіння; мазутонасосна; холодний склад матеріалів; ємності
об’ємом 5000 м3 – 2 од.; ємності об’ємом 1000 м3 – 2 од.; ємності
об’ємом 400 м3 – 2 од.; ємності об’ємом 200 м3 – 2 од.; ємності
об’ємом 160,0 м3 – 1 од.; ємності об’ємом 40 м3 – 1 од.; ємності
об’ємом 25 м3 – 4 од.; ємності об’ємом 10 м3 – 1 од.
Приміщення №1-22 в будівлі їдальні (інв. № 49) та майданчик, покритий тротуарною плиткою біля будівлі їдальні (інв. № 49)

_

Київська обл., м. Біла
Церква, площа Соборна, 8/1
Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять,
вул. Житомирська, 1,
Літера «Г»

_

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення пекарні

загальна вартість майна за незалежплоща, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
23,2

95 450,00

1,0

8 500,00

5003,9;
319,1;
249,0;
427,7;
482,4;
–

4 748 701,18; 302 825,90;
236 301,00; 405 887,31;
457 797,61; 2 544 800,00;
895 600,00; 521 800,00;
393 000,00; 186 600,00;
46 600,00; 88 700,00;
11 900,00
100 100,00; 40 400,00

Київська обл., смт Коцю- 15,3; 16,0
бинське, вул. Пономарьова, 17

2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
30 років
Розміщення виробництва електричної енергії – об’єкта генерації (теплової електростанції, що працює на біопаливі)

2 роки 11 місяців Розміщення кав’ярні без продажу товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО 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
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і
науки України
2 Міністерство освіти і
науки України

02071010, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013, м. Львів, вул. С. Бандери,12, тел. (380-32) 237-49-93
02071004, Українська академія друкарства, 79020, м. Львів,
вул. Під голоском,19, тел. (032) 42-23-40

найменування

реєстровий
номер майна місцезнаходження

Частини вбудованих нежитлових приміщень (№ 37б –2,0 м2 та № 37в –1,0 м2) на на
1-му поверсі (вестибулі) студентського комбінату харчування (корпус № 26)
Нежитлові приміщення (№ 38, 39, 40) на 1-му поверсі навчального корпусу № 1

Інформація м. Львів, вул.Карвідсутня пінського, 8
–
м. Львів, вул. Під
Голоском,19

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 364 дні

загальна вартість майна за неплоща, м2 залежною оцінкою, грн
3,0
124,5

58 150,00
станом на 30.04.2018
1 129 879,00
станом на 30.04.2018

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення банкомата, термінала
Розміщення їдальні, буфету, що не
здійснюють продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

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

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

Назва органу
управління

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

Міністерство освіти і
науки України

05537242, Миколаївський професійний промисловий ліцей,
м. Миколаїв, вул. Вінграновського, 62, тел. (0512) 23-20-17

найменування

реєстровий номер майна

Виробничі приміщення 1-го поверху триповерхової будівлі учбового корпусу

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за незалежною
загальна площа, м2 вартість майна
оцінкою, грн
м. Миколаїв, вул. Вінгра136,2
224 800,00
новського, 62
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні з виробництва взуття

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та
факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

336899922.32.УВЮЯЮТ104

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
Одеська обл., Білгород15,0
200 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення радіотехнічного обладнання станції мобільного
Дністровський р-н, с. Курортне
зв’язку

2 Міністерство оборони 33689922, філія «Одеське управління військової торгівлі» Кон- Ділянка даху будівлі Спального корпусу
України
церн «Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а № 2 бази відпочинку «Приморськ»

336899922.32.УВЮЯЮТ104

Одеська обл., БілгородДністровський р-н, с. Курортне

11,0

200 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання стільникового зв’язку

3 Міністерство оборони 33689922, філія «Одеське управління військової торгівлі» Кон- Нежитлове приміщення №10 однопоУкраїни
церн «Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а верхової будівлі боксу-гаража № 9-10
(літ. М2)
4 Міністерство освіти і 05537319, ДЗ «Одеське професійне училище залізничного
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
науки України
транспорту та будівництва», 65045, м. Одеса, вул. Велика
будівлі учбового корпусу
Арнаутська, 68
5 Міністерство освіти і 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечни- Нежитлові приміщення 1-го та 2-го понауки України
кова, 65029, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
верхів окремо стоячої будівлі

336899922.32.УВЮЯЮТ083

м. Одеса, 4-й Житомирський
пров., 21а

67,9

395 700,00

2 роки 11 місяців

–

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 68

3,99

79 163,00

2 роки 11 місяців

Надання послуг з проведення робіт по ремонту та обслуговуванню автотранспортних засобів (розміщення майстерні, що
здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

–

м. Одеса, вул. Елисаветинська, 2

496,7

4 139 000,00

2 роки 11 місяців

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний теленайменування
фон)
1 Міністерство оборони 33689922, філія «Одеське управління військової торгівлі» Кон- Частина технічної надбудови на даху та
України
церн «Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а ділянка даху

управ№ Назва органу
ління

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Розміщення оздоровчого закладу для дітей

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 СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
26378210, Охтирський коледж Сумського національного аграрного університету, 42700, Нежитлове при–
Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46
15,8
3 608,00
2 роки 364 дні
Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46, тел. (05446) 2-20-66
міщення
02125527, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довжен- Частина не–
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 25
2,0
219,00
2 роки 364 дні
ка, 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24 тел. (05444) 3-30-70
житлового приміщення
05537561, Державний навчальний заклад «Охтирський центр професійно-технічної осві- Нежитлові при–
Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності,1
43,5
117,00
2 роки 364 дні
ти», 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності,17, тел. (05446) 6-33-02
міщення
21175382, Харківський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства
Група інвентар–
Сумська обл., Сумський р-н, Червоненська сіль83,8
399 050,00
2 роки 364 дні
обслуговування повітряного руху України, 61031, м. Харків, вул. Стартова,15, тел. (057) них об’єктів
ська рада; Сумська обл., Сумський р-н, Садівська
740-16-34
сільська рада
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (кавового апарата)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення трансформаторних підстанцій для
електроживлення об'єктів зв’язку, навігації та спостереження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

25 липня 2018 року

№ 60 (1184)

3

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління
Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

2
3
4
5

Міністерство освіти і науки України

6

Міністерство освіти і науки України

7

Міністерство освіти і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий но- місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можлимер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Частина кімнати №15 (вмивальник) на 2-му поверсі 4/5 поверхового громад–
м. Харків, вул. Баку2,0
15 800,00
1 рік
просп. Науки, 14, м. Харків, 61166, тел. (057) 702-10-16
ського будинку (гуртожиток №1), інв. №70331, літера за техпаспортом «А-5»
ліна, 10
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Частина кімнати №14 (побутова) на 3-му поверсі 9-поверхового громадського
–
м. Харків, вул. Клоч2,0
14 000,00
1 рік
просп. Науки, 14, м. Харків, 61166, тел. (057) 702-10-16
будинку (гуртожиток № 6), інв. № Б 2418, літера за техпаспортом «А-9»
ківська, 218
02547910, ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», вул. Владислава Зубенка, Нежитлове приміщення – частина кімнати №18 на 1-му поверсі 2-поверхової
–
м. Харків, вул. Вла53,6
204
500,00
1 рік
37, м. Харків, 61121, тел. (057) 264-77-75
майстерні учбового корпусу № 2, інв. №110310005, літ. за техпаспортом З-2
дислава Зубенка, 37
02547820, ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних техноло- Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 5, 6, 7, 24, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, част–
м. Харків, бульв.
гій», бульв. Богдана Хмельницького, 30, м. Харків, 61099, тел. (057) ково № 21 (площею 34,0 м2) на 5-му поверсі 5-поверхової нежитлової будівлі,
Богдана Хмельниць250,0
877 800,00
2 роки 11 місяців
392-01-05
кого, 30
інв. №10310007, літ. за техпаспортом «В-5»
02071139, Національний юридичний університет імені Ярослава
Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (адміністративне приміщення – згідно
–
м. Харків, вул. ПушМудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, тел.: (057) 704-93з техпаспортом) на 2-му поверсі 2-поверхового господарчого корпусу, інв.
кінська, 106
45,9
273 700,00
1 рік
14, 704-92-93
№84143, літ. «Б-2»
02071151, Харківський національний університет міського господар- Нежитлове приміщення – частина кімн. № 12 на 2-му поверсі 6-поверхового
–
м. Харків, вул. Марства імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків,
головного навчального корпусу, інв. № 10300009, літ. «Б1-6»
шала Бажанова, 17
10,26
96 500,00
2 роки 11 місяців
61002, тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
02071180, Національний технічний університет «Харківський поНежитлові приміщення – кімн. № 1-24, 1-25, 1-26, 1-27 на першому поверсі
–
м. Харків, вул. Пушлітехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, тел. (057) 5-поверхового гуртожитку № 4, інв. №10132000003, літ. за техпаспортом «Г-5»
кінська, 79
90,6
753 700,00
2 роки 11 місяців
707-66-00
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

мета використання
Розміщення побутових пральних
машин
Розміщення побутових пральних
машин
Розміщення виробництва шкільного приладдя
Розміщення взуттєвого цеху
Розміщення учбового класу школи
підготовки водіїв транспортних
засобів
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі
Розміщення їдальні, буфету, що
не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
номер майна місцезнаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політех- Нерухоме майно – частина даху ак–
м. Київ, просп. Пе13,5
498 700,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і чотирьох антен операторів телекомунікацій,
і науки України
нічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, тового залу
ремоги, 37і
станом на 30.04.2018
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайде37, тел.: (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88
рів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
2 Міністерство освіти 00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування
Нерухоме майно – частина нежитлово–
м. Київ, вул. Бла80,0
1 202 000,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
і науки України
України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42
го приміщення в гуртожитку № 8
китного, 8
станом на 30.04.2018

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення
№ 175, 176 та частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 47,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.11.2017
становить 4 399 334,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельних
об’єктів з продажу преси, періодичних видань, продовольчих товарів,
непродовольчих товарів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786
(зі змінами), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку –
листопад 2017 року становить 65 990,01 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 791 880,12
грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м.
Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна площею 47,00 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, реєстрація учасників
проходитиме з 11.00 в к. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати,
до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумов-

на – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі. У разі затримки підписання акта
приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру
подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць
оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною
договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди
з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
11. Наявність у претендента практичного досвіду власної торгівлі в
одному із міжнародних аеропортів України (надання копії документа,
що підтверджує право користування приміщенням (договори оренди/
суборенди, акти приймання-передавання приміщень в орендне користування, витяг з реєстру нерухомого майна з власного приміщення) або копій
інших документів, які підтверджують факт здійснення торговельної діяльності в аеропорту, відповідно до вимог чинного законодавства України).
12 Відповідність системи роботи всім внутрішнім вимогам балансоутримувача та особливостям роботи в аеропорту (надання гарантійного
листа).
13. Режим роботи не менше 23 годин на добу (надання гарантійного
листа).
14. Виконання орендарем за власний рахунок облаштування об’єкта
зі встановленням тимчасових перегородок (конструкцій) – надання гарантійного листа).
15. Готовність претендента забезпечити відповідність закладу критеріям, які будуть висунуті балансоутримувачем до переліку товарів (розуміння потреб пасажирів в товарних групах), та відповідність дизайну
закладу до загальноприйнятої концепції термінала «D» (надання гарантійного листа).
16. У разі проведення орендарем заміни, реконструкції, розширення,
технічного переозброєння орендованого майна, що зумовлює підвищення
його вартості, це не розглядається як дозвіл на здійснення невід’ємних
поліпшень та не тягне за собою зобов’язання щодо компенсації таких
поліпшень.
17. Зміни до умов договору оренди допускаються за взаємної згоди
сторін, балансоутримувача та органу, уповноваженого управляти державним майном.
18. Продовження строку дії договору оренди здійснюється за умови
наявності дозволу органу, уповноваженого управляти державним майном,
який надається на запит орендодавця.
19. У випадку припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які
можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди,
визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення, здійснені як за згодою так і без згоди орендодавця і балансоутримувача,

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

уповноваженого органу управління, є державною власністю і компенсації не підлягають.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію
про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700, щодня
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45, в передсвятковий день до
13.00), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій
оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації про
конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної
пропозиції щодо орендної плати.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії щодо передачі в оренду
нерухомого державного майна – кафетерію з кімнатою відпочинку Б-1 загальною площею 112,5 м2, що знаходиться за адресою: 44100, Волинська
обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а та обліковується на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс», конкурс визнано таким, що
не відбувся, у зв’язку з неявкою учасників конкурсу.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – виробнича будівля складу № 1 літ. «А» загальною площею 94,0 м2 за адресою: 23536, Вінницька обл., Шаргородський
р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32а, перебуває на балансі Вінницької
філії ПАТ «Укртелеком». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
31.05.2018: 1282,07 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – виробнича будівля складу № 2 літ «А» з
тамбуром літ. «а» загальною площею 65,3 м2 та будівлі сторожової
будки літ «Б» загальною площею 7,7 м2 за адресою: 23536, Вінницька
обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Центральна, 121, перебувають на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних за-
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собів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2018: будівлі складу № 2
літ «А» – 710,72 грн; будівлі сторожової будки літ «Б» – 0,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 3,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’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 у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку

майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4); інформації про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
13.08.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 17.08.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 67-26-08.

Закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 93, 94, 98)
загальною площею 43,7 м2 першого поверху лікувально-спального
корпусу на 50 місць з клубом-їдальнею на 100 посадочних місць
МРЦ «Шаян» МВС України. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська

25 липня 2018 року

4

відомості
приватизації

обл., Хустський р-н, с. Шаян, вул. Без назви, буд. б/н. Балансоутримувач:
Медичний реабілітаційний центр «Шаян» МВС України. Мета проведення
незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Фиця В. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель нерухомості для закладів громадського харчування. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 №198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів – заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4), інформація про претендента (додаток 5); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за
адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 16.45 03
серпня 2018 року (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 09
серпня 2018 року.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Гідротехнічні споруди у кількості 52 одиниці, розташовані за
адресою: Київська обл., Володарський р-н, в межах земель Рубченківської сільської ради, перебувають на балансі Державного підприємства
«Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ФОП Дем’янчук І. П. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 13310 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 2. Нерухоме державне майно загальною площею 2220,00 м2,
а саме: технологічна площадка для стоянки автомобілів площею 1122,00 м2
(інв. № 10317000); плац для стоянки автомобілів площею 945,00 м2 (інв.
№ 10303000); частина під’їзної дороги до автоматичної заправочної станції
площею 153,00 м2 (інв. № 103064000), розташоване за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 68, перебуває на балансі Обухівського
міжрайонного управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «Теплоенргопостач». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4180
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
 3. Частина майданчика з твердим покриттям загальною площею 17,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30, перебувають на балансі ДВНЗ «ПереяславХмельницького державного педагогічного університету». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Кегичівське». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
 4. Нежитлове приміщення площею 240,9 м2 за адресою: Київська обл., смт Володарка, вул. Кооперативна, 4, перебуває на балансі
Управління поліції охорони в Київській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: Володарський районний центр зайнятості. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного призначення.
 5. Нежитлове приміщення загальною площею 216,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, перебуває
на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Енергосервіс-Славутич».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративноторговельного призначення.
 6. Частина приміщення № 2 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D», що перебуває на балансі ДП
«МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «АЛЬФА – БАНК». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів.
 7. Приміщення № 38 загальною площею 131,6 м2 в будівлі лабораторного корпусу АТБ, що розташоване за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «Рух Авіа». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель, виробничо-складського, складського призначення.
 8. Частина приміщення № 2 загальною площею 10,0 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D», що перебуває на балансі ДП
«МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: Громадська спілка «Київська туристична асоціація». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельного призначення.
 9. Нежитлове приміщення загальною площею 75,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, перебуває на балансі
Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Веретенніков Є. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель виробничого, виробничо-складського призначення.
 10. Частина приміщення № 78 загальною площею 225,0 м2 на
3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення
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№ 78 загальною площею 150,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 78 загальною площею
150,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D», розташовані
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Рестохолдинг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельногоадміністративного, торговельного призначення.
 11. Приміщення № 2 – 8, № 11 в будівлі адмінкорпусу (інв. №4)
загальною площею 88,6 м2 за адресою Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, перебувають на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Цимбалюк Н. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського призначення.
 12. Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі
їдальні площею 72,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Боярка, КиєвоСвятошинський р-н, вул. Сільгосптехнікум, 30, перебувають на балансі
ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Сіліженко М. М. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торговельного-адміністративного, торговельного призначення.
 13. Частина нежитлової будівлі – гараж, літера «К», приміщення
площею 49,8 м2, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4 та перебуває на балансі Філії центральної дитячоюнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква
Київської області Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Паланський О.С. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель виробничо-складського, складського призначення.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
у редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки, та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що
містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження
державної служби РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири
робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 09.08.2018 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області)
об 11.00, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів малої приватизації
 1. Об’єкт оцінки: окреме майно – будівля їдальні літ. «П» загальною площею 1299,2 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» та розташована за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 94 (правонаступник – ПАТ «Ірпіньмаш»). Дата оцінки – 31.07.2018.
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для подальшої приватизації шляхом викупу. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі. Очікувана найбільша ціна: 4800 грн.
 2. Об’єкт оцінки: окреме майно – будівля побуткомбінату,
літ. «М2», загальною площею 273,7 м2 за адресою: Київська область,
м. Ірпінь, вул. Садова, 9, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (правонаступник – ПАТ «Ірпіньмаш»). Дата оцінки – 31.07.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ
ФДМУ по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі. Очікувана найбільша ціна: 4800 грн.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190,
в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки, та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що
містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження
державної служби РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири
робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 09.08.2018 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській
області ) о 12.00, телефон для довідок 200-25-29.

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
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 89 загальною
площею 17,5 м2 на цокольному поверсі адміністративної будівлі
ГУ ДФС у Львівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: ГУ ДФС у Львівській області
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі
2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єкта № 1 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єкта № 1 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленою в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 255-41-71; 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення
першого поверху адміністративної будівлі

2 Майданчик для накопичення та тимчасового
зберігання вантажів
3 Нежитлові приміщення
одноповерхової будівлі

4 Нежитлові приміщення
в будівлі службовопобутових приміщень
залізничної ділянки

Пло- 2
ща, м
4,3

Адреса об’єкта оцінки

Балансоутримувач Дата оцінки

м. Миколаїв, вул. Торгова, 63а

Баштанська
31.07.2018
об’єднана державна
податкова інспекція
Головного управління ДФС у Миколаївській області
1111,0 с. Куцуруб, Очаківський ПрАТ «Очаківське
31.07.2018
р-н, Миколаївська
ХПП»
область
359,5 м. Первомайськ,
Філія «Хмельницька 30.06.2018
вул. Кам’яномостівська, автомобільна база
14, Миколаївська об№ 82» Консорціласть
уму «Військовобудівельна індустрія»
185,4 м. Миколаїв, вул. За- ДП «Миколаївський 31.07.2018
водська, 23/29
морський торговельний порт»

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Лабораторний корпус № 6

2

3

4

5

6

Пло- 2
Адреса об’єкта
ща, м
оцінки
82,5
м. Миколаїв,
вул. Обсерваторна, 1

Балансоутримувач Дата оцінки

Науково-дослідний 30.06.2018
інститут «Миколаївська астрономічна
обсерваторія»
Частина об’єктів бази Управ- 430,5; Миколаївська
ДП «НАЕК «Енерго- 31.07.2018
ління механізованих робіт, а 9,7;
область, м. Южно- атом» обліковується
саме: приміщення № 3, № 4 1038,0; українськ, Гідро- у ВП «Южноматеріального складу зі сто- 182,3; комплекс, 22
Українська АЕС»
рожкою з ґанком кр-2 бази 1660,5
УМР; частина бетонного
замощення № І бази УМР;
площі загального користування (частина замощення
№ І, VII- під’їздні шляхи до
об’єкта оренди)
Приміщення № 1, 2, 11 –
683,2
м. Миколаїв,
Філія «Одеське
31.07.2018
20, 22, 23, 27, 28 та частина
просп. Героїв
управління військоприміщення № 26
України, 93/1
вої торгівлі «Концерну «Військторгсервіс»
Нежитлова будівля
1144,8 м. Миколаїв,
Територіальне
31.07.2018
вул. Потьомкінуправління Дерська, 49
жавної судової
адміністрації України
в Миколаївській
області
Приміщення буфету та мий- 29,3
м. Миколаїв,
Оперативне управ- 31.07.2018
ної, розташовані на першому
вул. 68 Десантління Апеляційного
поверсі дев’ятиповерхового
ників, 2
суду Миколаївської
громадського будинку
області
Об’єкти бази Теплоенерго- 1138,8; Миколаївська обл., ДП «НАЕК «Енерго- 31.07.2018
монтаж, а саме: приміщення 183,1; м. Южноукраїнськ, атом» обліковується
2565,3; Промисловий
у ВП «Южнопершого поверху № 103,
Українська АЕС»
№ 107 – 124, № 144 – 176 149,2; майданчик, 13;
та приміщення третього по- 174,7; Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
верху № 325 – 351 чотири- 93,8
поверхової будівлі службово- пог. м; Промисловий майпобутового корпусу ТЕМ та 4211,1; данчик, 37
місця загального користуван- 93,8
ня (вхідна група приміщень пог. м
та санвузли № 101, 102,
104, І, ІІІ, V, 301-305); частина одноповерхової будівлі –
приміщення № 1 – 40, І виробничого корпусу ТЕМ (блок
1); будівля сховища радіоактивних ізотопів зі складом,
бетонне замощення, огорожа
з металевої сітки з двома
воротами та хвірткою

№ 60 (1184)

5

відомості
приватизації

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5
днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення)
повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до
об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання
послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення), – 2,4 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області. Платник робіт з оцінки: орендар
або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й
поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи: (0512) 47-04-11.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина підвального приміщення (9,24 м2) та відокремлена частина горищного приміщення
(1,24 м2) у будівлі гуртожитку загальною площею 10,48 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 71а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28,
телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар « (код ЄДРПОУ 21673832); тел. (067)483-90-59.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля другого поверху головного учбового корпусу № 4 (інв. № 122275) загальною
площею 4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28,
телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: приватне підприємство «ЧАЙКОФФ» (код ЄДРПОУ 37947793);
тел. 0633954434 Денис.
 3. Назва об’єкта оцінки: 5-поверхова адмінбудівля (крім прим.
№ 27,28,33,34 (площею 64,70 м2) та одноповерхова будівля майстерень літ. «Б» (крім приміщення № 4 площею 37,20 м2) загальною
площею 2074,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Південно-українське державне виробниче підприємство по інженерним
розвідуванням для будівництва «Укрпівденбудрозвідування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. От. Головатого, 40/42. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-5029, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: іноземне підприємство «СЖС Україна» (код
ЄДРПОУ 14367709); тел. 786-96-00.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі прохідної біля навчального корпусу № 3 загальною площею 23,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна
морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу
048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Навіс» (код ЄДРПОУ 37549868); тел. 798-26-57, тимчас. видключ.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина площі коридору учбоволабораторного корпусу № 2 (інв. № 1031007712) загальною площею 4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс
замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: приватне підприємство
«Чайкофф» (код ЄДРПОУ 37947793); тел. 0633954434 Денис.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 52,44 м2 у двоповерховому будинку учбового
корпусу (інв. № 10300012) загальною площею 52,44 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний
ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство
«ПЕГАС 2011» (код ЄДРПОУ 37477521); тел. 787-77-62.
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 7. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 1-го поверху будівлі

гуманітарного корпусу загальною площею 4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу
048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець Мелконян
Карапет Левайович (код ЄДРПОУ 2750805516); тел. 770-25-60.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 23 (1/2 ч.
приміщення), 25, 26, 28, 32, 33 в одноповерховій будівлі літ. С
інв. № 1001181, загальною площею 50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДСК Чорноморське морське пароплавство.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «АСТВЕТ»
(код ЄДРПОУ 30629035); тел. 067-770-10-32.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету в учбового корпусі коледжу (інв. № 100001) загальною площею 45,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Іллічівськ,
вул. Праці, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «ФРЕГАТ – 2002»
(код ЄДРПОУ 31786604); тел. 093-620-45-37, 04868-5-96-40.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення у холі навчального
корпусу Одеського державного аграрного університету загальною
площею 8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пров. Матросова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс
замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липеньсерпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: СПД ФО Григоренко С. В. (код ЄДРПОУ 2082105432); тел. 050-333-24-87.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 162,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Білгород-дністровський, вул. Шабська, 81.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Чорноморське головне морське агентство
«Інфлот» (код ЄДРПОУ 1180568); тел. 722-39-02 приймальня.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення окремо розташованої
будівлі колишньої мазутонасосної загальною площею 64,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійський морський
торговельний порт. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені,
вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал Дунай» (стара назва –
«Трансбункер-Дунай») (код ЄДРПОУ 33268420); тел. 04840-61739.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового напівпідвального приміщення загальною площею 17,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та
готельно-ресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Троїцька, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Полінаст-Дент» (код ЄДРПОУ 37352196); тел. 787-08-04.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31
грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з
конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення. Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх
об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки вище 6630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
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. 07.08.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Телефон для довідок (048)
731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503)
10.08.2018 об 11.00.

Полтавська область
Інформація
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Носова Віктора, 2, м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 15 календарних днів (у разі необхідності – 7 календарних днів для доопрацювання
звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: єдиний (цілісний) майновий
комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного
товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного
товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив
на господарську діяльність господарського товариства.

Основні види продукції (послуг), що виробляються – 85.32 професійнотехнічна освіта, 85.53 діяльність шкіл з підготовки водіїв транспортних
засобів, 85.59 інші види освіти і н. в. і. у. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будинки та споруди – 29; машини та обладнання – 29; транспортні засоби – 11; інструменти, прилади та інвентар – 21. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів –. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього – . Місце розташування земельної
ділянки (ділянок) –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності) –. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (ні).
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в
додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України 17.04.2018
№ 10-59-7687, регіональне відділення інформує про середні значення ціни
послуг з оцінки майна: цілісний майновий комплекс – 38 000,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014 (кімн. 415) до 03.08.2018 включно.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 09.08.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58

Сумська область
Інформація
Рв ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: будинки для відпочинку (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
Тростянецький р-н, сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки Ворскла»
масив, 3, 3а. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком: 3 од. (2 літніх будинки для відпочинку загальною
площею 64,5 м2 і 85,3 м2 та убиральня). Балансова залишкова вартість –
ні. Кількість земельних ділянок – ні. Розмір земельної ділянки – ні. Місце
розташування земельної ділянки – ні. Цільове призначення земельної ділянки – ні. Правовий режим земельної ділянки – ні. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки – ні. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,86 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (нерухомість рекреаційного призначення).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2 (балансоутримувач – Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Охтирка, пров. Друкарський, 4. Мета проведення незалежної
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість – 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
До участі в конкурсі по оцінці об’єктів допускаються претенденти, які
діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів
згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
В конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу. На кожному конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок – (0542)- 36-23-87.
Конкурс відбудеться 15 серпня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 09 серпня
2018 року (включно).
Інформація
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 83,34 м2 (балансоутримувач – Державна установа «Конотопський виправний центр (№ 130)». Об’єкт розташований в одноповерховій будівлі котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Батуринська, 2.

25 липня 2018 року
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Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 130)». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є приміщення, частини будівель (виробнича або інша відповідна спеціалізована нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: одноповерхова будівля магазину загальною площею 34,4 м2 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод
«Залізничник», майно, що не увійшло до СК ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», майно, управління – РВ ФДМУ по Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Самотоївка,
ст. Корчаківка.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ФОП Овсієнко Є. Г. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,6 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (торговельна нерухомість).
 3. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 10,0 м2, а саме: 1)частина нежитлового приміщення
площею 5,0 м2 першого поверху будівлі центрального корпусу; 2)частина
нежитлового приміщення площею 5,0 м2 першого поверху будівлі інституту фізичного виховання(балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ФОП Чередніченко С. М. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,6 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
До участі в конкурсі по оцінці об’єктів допускаються претенденти, які
діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів
згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу. На кожному конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 08 серпня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 02 серпня 2018
року (включно).

Тернопільська область
Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта оцінки,
ЗалишкоДата
Вид
його місцезнаходження
ва вартість
Платник
оцінки
вартості
та найменування балансоутримувача
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщень гаражів (літ. Е поз. 31.07.2018 Ринкова
13836,00 ФОП
1-1) площею 52,2 м2 за адресою: вул.
Тарнавський
Текстильна, 30а, м. Тернопіль, на баланГригорій
сі Регіонального офіса водних ресурсів у
Йосипович
Тернопільській області

№
з/п

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції на-

казу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього
напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 1, – 2000,00
грн. Строк виконання робіт з оцінки об’єкта 1 не повинен перевищувати
5 календарних днів. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої та
виробничо-складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 Об’єкт: об’єкт малої приватизації державної власності
соціально-культурного призначення «Дитячий оздоровчий табір
«Фрегат» за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Кізомис, вул. Набережна, б/н, перебуває на балансі Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу та визначення ринкової вартості
невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем під час оренди об’єкта
малої приватизації державної власності (наказ РВ ФДМУ в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі від 18.07.06.2018 № 347). Запланована дата оцінки 31.07.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: нерухомість рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення
конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки комплексу будівель
та споруд, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній
пропозиції, становить не більше ніж 15,0 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду державного
майна України від 16.01.2018 року № 47):
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у
разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях),
запечатаних в окремому конверті (не більше 10 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж
професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в ма-

теріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них»), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн.
225 о 14-й годині через 14 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22-44-44.

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 4,0 м2 на
першому поверсі у фойє навчального корпусу. Балансоутримувач –
Кам’янець-Подільський індустріальний коледж. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Суворова, 17, 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 – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Климець Майя Олександрівна. Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (торговельна нерухомість; розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення загальною площею 262,0 м2 у прибудові до дев’ятиповерхового гуртожитку № 4.
Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 7, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Ергемлідзе Нанулі Давидівна. Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (торговельно-адміністративна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення загальною
площею 54,0 м2 у прибудові до житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта – вул. Вокзальна, 93, 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 – 31.07.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Корній В’ячеслав Миколайович. Подібними
об’єктами відповідно до Додатку 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (торговельно-адміністративна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення). До участі у конкурсі
допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. 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 оголошеної дати проведення
конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Апарат ФДМУ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 18.07.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: павільйону № 28 площею 598,3 м2 та будівлі
№ 152 площею 68,5 м2, розташованих за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковуються на балансі національного комплексу «Експоцентр України», з метою укладення договору оренди визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «КФ Єврокон». Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 7,00 тис. грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся в 10.07.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцем визнано:
1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на виконання робіт з оцінки об’єктів приватизації, а саме:
об’єкта незавершеного будівництва – 72-квартирного житлового будинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Лесі
Українки (стара назва – Рози Люксембург), 45б. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному
аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 900 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 14 календарних днів від дати підписання договору;
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершене будівництво) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершене будівництво) літ. Б, підвалу літ. Б’, поверненого за рішенням суду у
державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з
оцінки – 5 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів
від дати підписання договору;
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершене
будівництво) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершене бу-
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дівництво) літ. Б, підвалу літ. Б’,поверненого за рішенням суду у державну
власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів від дати підписання договору;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт об’єктів приватизації:
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершене будівництво) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершене будівництво) літ. Б, підвалу літ. Б’, поверненого за рішенням суду у
державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з
оцінки – 5 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних днів
від дати підписання договору;
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершене будівництво) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершене будівництво) літ. Б, підвалу літ. Б’, поверненого за рішенням суду у
державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з
оцінки – 5 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів
від дати підписання договору;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Оцінка Плюс» на виконання робіт об’єкта приватизації: об’єкта незавершеного будівництва –
недобудованої будівлі корпусу № 71, літ. А; недобудованого складу, літ.
Б; недобудованої трансформаторної підстанції, літ. В; недобудованої
будівлі, літ. Г; недобудованого навісу, літ. Д; паркану № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Софіївська, 7б. Балансоутримувач об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання
робіт з оцінки – 7 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 20 календарних
днів від дати підписання договору;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на виконання робіт об’єкта приватизації: окремо розташованої споруди виробничого призначення, у складі: складу та столярської майстерні, літ. Б; складу
ПММ, літ. Д; гаража № 1, літ. К-2; гаража № 2, літ. К-2; архіву № 3 другого
поверху, літ К-2; складу ПММ, літ. Л; прохідної, літ. Н; зварювального цеху,
літ. В; навісу, літ. П; складу, літ. Г; зварювального цеху, літ. З; складу, літ.
М; складу, літ. О; навісу, літ. Р; воріт № 1, 3, 4; хвіртки № 2; паркану № 5, 6,
7, 8; майданчика під склад № 9; майданчика тельфера № 10; замощення
І, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд», код за ЄДРПОУ 01239559 (припинено 26.09.2007). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість
виконання робіт з оцінки – 18 000 грн, строк виконання робіт з оцінки –
20 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з метою
визначення ринкової вартості державного майна для розрахунку
орендної плати, що відбувся в 12.07.2018
Переможцями конкурсу визнано:
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 10,0 м2
другого поверху триповерхової будівлі, на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, пров.
Транспортний, 1-А/1. Вартість робіт – 1200 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
частина першого поверху площею 20,0 м2 адміністративного корпусу,
на балансі Чорноморського національного університету ім. Петра Могили,
за адресою: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників ріг вул. 1-а Воєнна. Вартість
робіт – 1600 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлове приміщення (частина холу) площею 12,3 м2 першого поверху навчального корпусу, на балансі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп.
Центральний, 3. Вартість робіт – 1600 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
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ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: нежитлові вбудовані приміщення
площею 256,49 м2 першого поверху двоповерхової будівлі, на балансі
Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 42а. Вартість робіт – 2300 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: нежитлові вбудовані приміщення площею 113,3 м2 першого поверху двоповерхової будівлі Будинку
культури, на балансі Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна, за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,
73. Вартість робіт – 1900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: нежитлове
приміщення площею 40,2 м2 навчального кабінету № 3 виробничих майстерень, на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 28. Вартість робіт – 1800 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
РТПП Миколаївської області на об’єкти оренди: частина холу площею
1,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі головного навчального корпусу, на балансі Миколаївського національного аграрного університету,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9. Вартість робіт – 1800
грн з урахуванням ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
частина приміщення горища площею 2,0 м2 навчального корпусу № 1,
на балансі Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. Вартість робіт – 1800
грн з урахуванням ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 11,2 м2 першого поверху адмінбудівлі,
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі Миколаївської області, за адресою: Миколаївська обл.,
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139. Вартість робіт – 2100 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 19,5 м2 першого поверху адмінбудівлі,
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі Миколаївської області, за адресою: Миколаївська обл.,
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139. Вартість робіт – 2100 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 12.07.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальнісю Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
окремого майна – громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 за адресою: вул. Гурамішвілі, 1з, м. Карлівка, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі ТОВ «КМЗ-Капітал». Мета оцінки – визначення
ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт –
1500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
лазні за адресою: пров. Парковий, 13, с. Степове, Глобинський р-н,
Полтавська обл., що обліковується на балансі ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт». Мета оцінки – визначення ринкової вартості шляхом продажу
на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1600,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення площею 48,3 м2 за адресою: вул. Добровольського, 6, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., що обліковується на балансі
ГУ НП в Полтавській області. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
для укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1400,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлової частини приміщення 1-го поверху навчального корпусу
№ 1 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Леонова, 14, м. Кременчук, Полтавська обл. та частини вимощення біля будівлі гуртожитку площею 1,0 м2
за адресою: вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковуються на балансі ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної
інфраструктури». Мета оцінки – визначення ринкової для укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1590,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки
та експертизи» на проведення оцінки державного майна: будівлі їдальні
технікуму площею 65,03 м2 за адресою: пл. Слави, 4/2, м. Полтава, що
обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для
продовження договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 18.07.2018
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
частини нежитлових приміщень загальною площею 114,6 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Весняна, 36 (балансоутримувач – ВАТ
«Шосткинське автотранспортне підприємство 15909») з метою передачі
в оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1620,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 186,03 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Шостка, вул. Весняна, 36 (балансоутримувач – ВАТ «Шосткинське
автотранспортне підприємство 15909») з метою передачі в оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1600,00 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 32,3 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Білопільський шлях, 20 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство) з метою передачі в
оренду визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1000,00 грн.
4. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 1122,7 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Роменська, 87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) з метою продовження дії договору
оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 18.07.2018
1. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі щодо проведення незалежної
оцінки об’єкта – будинки для відпочинку (балансоутримувач: відсутній)
за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, сільська рада Зарічненська,
«Заплава ріки Ворскла» масив, 3, 3-А (балансоутримувач: відсутній) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні надійшла заява тільки від
одного претендента, конкурс вважається таким, що не відбувся.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
будівля загальною площею 52,9 м2 за адресою: Сумська обл., смт Липова
Долина, вул. Роменська, 8 (балансоутримувач – Управління Державної
казначейської служби у Липоводолинському районі Сумської області) з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс».
Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 3500,00 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 13.07.2018
1. По об’єкту: об’єкт малої приватизації державної власності – об’єкт
незавершеного будівництва – 35-квартирний житловий будинок, розташований за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Айвазовського
(П. Морозова), 1б, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта малої
приватизації державної власності. Вартість робіт – 5 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. По об’єкту: частина холу загальною площею 7,5 м2 на першому поверсі будівлі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23, переможець конкурсу –
ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
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3. По об’єкту: частина приміщення відділення зв’язку № 28 площею
1,5 м2, що перебуває на балансі ХД ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 24, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення (позначені на плані БТІ як
приміщення № 64, 65, 70, 71, 72, 74) загальною площею 215,0 м2 п’ятого поверху адміністративної будівлі (реєстровий № 04653199.18.ХВЮЯШЖ324),
що перебуває на балансі Херсонського філіалу Державного підприємства
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
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 16 липня 2018 року
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: гаражні бокси площею 80,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської
служби України у Звенигородському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Віктора Погорілого, 1, м. Звенигородка,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Кармазин В. О. Дата оцінки:
30.06.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1750,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Мельник Сергій Богданович. Дата оцінки: 30.06.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 890,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 12.07.2018
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ».
Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт незавершеного будівництва – клуб
(Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7),
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Назва об’єкта оцінки № 2: об’єкт незавершеного будівництва –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства
припинено) (Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б.
Хмельницького, 21а). Мета проведення оцінки (для кожного із об’єктів):
приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Вартість та строк
виконання робіт (для кожного із об’єктів): 9500 (девять тисяч п’ятсот)
гривень та 20 (двадцять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися та мали відбутися 18.07.2018
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви про участь не відбулися
конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
об’єкт малої приватизації – будівля майстерні загальною площею
252,3 м2 з майданчиком асфальтобетонним (Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 174);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу (Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу (Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16).
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні):
ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту – нежитлова будівля (гараж) загальною площею 148,4 м2 (Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35).
Вартість виконання робіт з оцінки – 4100 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (погріб) загальною площею 19,8 м2 (Чернігівська
обл., Варвинський р-н, с. Журавка, вул. Набережна, 2а). Вартість виконання робіт з оцінки – 4950 грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (колишній дитячий садок)
загальною площею 236,6 м2 з водопроводом, що перебуває на балансі СТОВ
«Линовицьке» (Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а). Вартість виконання робіт з оцінки – 5100 грн, строк – 10 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво магазину «Універсам» (Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а).
Вартість виконання робіт з оцінки – 5400 грн, строк – 10 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – об’єкт малої приватизації – будівля операторної загальною площею 67,6 м2 (Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174). Вартість виконання робіт з оцінки – 4100 грн,
строк – 7 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна;
ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні-пральні
(на 20 місць), що перебуває на балансі ПАТ «Блок Агросвіт» (Чернігівська
обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10). Вартість
виконання робіт з оцінки – 4920 грн, строк – 4 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво прибудови до
108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми (Чернігівська
обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30). Вартість виконання
робіт з оцінки – 4920 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво котельні зі встановленим обладнанням (м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14а). Вартість
виконання робіт з оцінки – 4920 грн, строк – 4 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 18.07.2018
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,4 м2
(у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: 6
Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Крилова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Пульт пожежної охорони». Переможець – ФОП Філічкіна І.М. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,07 м2.
Балансоутримувач: 31 державна пожежно-рятувальна частина Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 103а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Пульт пожежної охорони». Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2010,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся в 12.07.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:

фізичну особу – підприємця Добрун Анатолія Павловича на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень з № 1 до №8 включно
загальною площею 201,3 м2, вбудованих в підвальний поверх будівлі гуртожитку (літера А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. 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 «Дніпрорудненський професійний
ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 750 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
фізичну особу – підприємця Паламарчук Лідію Павлівну на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: частини даху будівлі (Літ. В-2), реєстровий
номер 08588694.2.ААААЕЛ116, загальною площею 50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору;
ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 128 загальною площею
6,5 м2 першого поверху лікарняного корпусу (Літ. Б-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 700 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
фізичну особу – підприємця Перевай Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: державне майно, що перебуває на
балансі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та не увійшло до його
статутного капіталу в процесі приватизації, а саме: будівлі, споруди, мережі у складі: відділення плавки з відділенням випарки і газоочищення (інв.
№ 511000025), інженерний тунель (2 одиниці) (інв. № 521000019), внутрішньоцехові нізковольтні кабельні мережі (інв. № 531000501), індивідуально визначене майно (обладнання) у кількості 413 од. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість
виконання робіт з оцінки – 35 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору;
Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлового приміщення № 8 (у складі приміщень з № 1 до
№ 4 включно) загальною площею 75,0 м2 першого поверху будівлі (Літ. А),
реєстровий номер 08680106.1.РЯТРЮВ483. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., c. Біленьке, вул. Запорізька, 40. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Підприємство державної кримінальновиконавчої служби України (№ 99)». Вартість виконання робіт з оцінки –
3050 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся в 17.07.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцем визнано:
ТОВ «Южтрансінвест» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації,
а саме: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, інв. № 1,
у складі: незавершеного будівництва, літ. А, входу в підвал, літ. Б, поверненого за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева,
30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 400 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 14 календарних днів від дати підписання договору;
Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки
об’єкта приватизації, а саме: об’єкта незавершеного будівництва – недобудованого житлового будинку, літ. А, поверненого за рішенням суду
у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Кам’янсько-Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 20
календарних днів від дати підписання договору;
фізичну особу – підприємця Перевай Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації, а саме: об’єкта незавершеного будівництва – недобудованої їдальні, літ. Б, поверненого за рішенням
суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 5
500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів від дати
підписання договору.
IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки,
що відбулися 20.07.2018
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
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), переможцями конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі
будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), Студентський Бульвар, 19, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка,
вартість робіт – 1850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі
будівлі гуртожитку №4 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Полтавська, 37, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка,
вартість робіт – 1850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі
будівлі гуртожитку № 3 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 35, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка,
вартість робіт – 1850 грн., строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошених на 11.07.2018
1. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі в тилу причалу
№ 28 загальною площею 717 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський торговельний морський порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, (телефон замовника конкурсу) 048- 731-5028, (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29, (електронна адреса
замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Новотех-Термінал» (код ЄДРПОУ 33139052); тел. 096-831-61-61.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23, 33, 32,
34, 35 лісопильного цеху загальною площею 1029,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України
«Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єктау для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, (телефон замовника конкурсу) 048- 731-50-28,
(телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29, (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Снік Вуд Індастрі» (код ЄДРПОУ 32901525); тел. 759-98-91.
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3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 43, 24, 25, 26 лісопильного цеху, № 2, 3, 4 автобоксів, № 8 автомайстерні, № 13, 12, 11, 16,
17, 18, 9, 15 майстерні, промислового цеху Ф, загальною площею 840,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, (телефон замовника конкурсу) 048- 731-5028, (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29, (електронна адреса
замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «АЙСАЛ» (код ЄДРПОУ 25420275); тел. 759-98-91.
4. Назва об’єкта оцінки: частина стіни другого поверху гуртожитку № 2
загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОНУ імені І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Новосельського, 64. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, (телефон замовника конкурсу) 048- 731-50-28, (телефакс
замовника конкурсу) 048-731-50-29, (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
травень-червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Мартинчук Олександр Васильович (код ЄДРПОУ
2913316158); тел. 097-268-62-79.
5. Назва об’єкта оцінки: гараж з оглядовою ямою літ. «Е.е». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 66302, Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Соборна, буд. 85. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, 0487283633, 0487220226 (телефон
замовника конкурсу), odesa@dkrs.gov.ua (електронна адреса замовника
конкурсу). Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок: 3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): –.
Конкурси з відбору СОД не відбулися у зв’язку з відсутністю претендентів (не надійшло жодної заяви або надійшла лише одна заява від одного пре-

тендента). Голова Комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного
оголошення конкурсів СОД. Дата оголошення буде визначена додатково.
ІІ. По нижчезазначенихоб’єктах визначені такі переможці конкурсів:
1. ФОП Камінський Костянтин Сергійович. Назва об’єкта оцінки: частина
нежитлового приміщення на четвертому поверсі адміністративно-побутової
будівлі з прибудовою до їдальні, частина нежитлових приміщень першого
поверху будівлі митно-складського комплексу, загальною площею 22,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2, вул. Транспортна, 30. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. 6000,00 грн, 5 календарних днів;
2. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: майданчик № 1 з бетонним покриттям загальною
площею 340 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, 46а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3200,00 грн, 5 календарних днів;
3. ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник –
Стефанович І. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення Станції техобслуговування а/м Вольво, бокси № 7-9(будівля СТО «Вольво») загальною
площею 1495,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3200,00 грн, 3 календарних дні;
4. ФОП Камінський Костянтин Сергійович. Назва об’єкта оцінки: нежитлові
приміщення підвалу загальною площею 37,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. 5500,00 грн, 5 календарних днів;
5. ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник –
Стефанович І. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі санвузла в тилу причалу № 7 загальною площею 53 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. 3150,00 грн, 3 календарних дні;
6. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова
будівлі складів матеріалів (літ. В), інв. № 311, площею 115,6 м2, одноповерхова будівля літ. «Д», інв. № 35, площею 20,3 м2, загальною площею
135,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «ПівденноУкраїнське державне виробниче підприємство по інженерним розвід-

уванням для будівництва». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Отамана Головатого, 40/42. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 8300,00 грн, 5 календарних днів;
7. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта
оцінки: вбудоване приміщення магазину загальною площею 45,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Ізмаїльський річковий порт «Дунайсудносервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Севастопольська, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 6630,00 грн, 7 календарних днів;
8. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: частина дворового покриття у блоку служб. прим.; частина будів. та споруд; частина
покриття ділянки спец. причалу; частина будів. та споруд; частина відкр.
складск. площадки для контейн.;частина адм-побут. Будівлі загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2; вул. Сухолиманська,
35, 31б, 73; с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 5500,00 грн, 7 календарних днів.
9. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху інженерного корпусу ІВЦ загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чорноморськ, вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 4800,00 грн, 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, що відбувся 18.07.2018
1. Нежитлові вбудовані приміщення площею 72,0 м2 в одноповерховій
будівлі котельної (інв. № 10310010), що перебувають на балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу та розташовані за
адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість
послуги – 1900 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
2. Гараж № 7 (інв. № 10310006) загальною площею 98,0 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Щастинський професійний ліцей» та розташований за адресою:
Луганська обл., Новоайдарський р-н, м. Щастя, квартал Енергетиків, 2в.
Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги –
2100 грн, термін виконання роботи – 3 дні.

прийнято рішення про приватизацію
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 856 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 318 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації, соціально-культурного призначення – їдальні з
обладнанням (частини приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А
загальною площею 448,9 м2, в т. ч.: на 1-му поверсі з № 7-1 по № 7-16; № 8-2,
8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1 по № 1-3 площею 154,3 м2
та 12 одиниць обладнання), яка розташована за адресою: Вінницька обл.,
Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а та знаходиться на зберіганні
Пултівецької сільської ради, код ЄДРПОУ 04330332.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 857 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 22.05.2018 № 544 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ.
«в/п», ґанками, розташованої за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, знаходиться на зберіганні Сніжнянської
сільської ради, код ЄДРПОУ 04327790.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Вінницькій області від 20.07.2018 № 858 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 317 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, соціально-культурного призначення», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, соціальнокультурного призначення – лазні з обладнанням загальною площею 191,7 м2,
яка розташована за адресою: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а та знаходиться на зберіганні ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»,
код ЄДРПОУ 32721857.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Вінницькій області від 20.07.2018 № 859 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 316 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, соціально-культурного призначення», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, соціальнокультурного призначення – їдальні з обладнанням площею 312,6 м2, яка розташована за адресою: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50 та
знаходиться на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс», код ЄДРПОУ 33553089.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Вінницькій області від 20.07.2018 № 860 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 307 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – приміщень
адміністративної будівлі літ. «А», а саме: частини сходової клітини № 15 площею
11,5 м2 на першому поверсі; приміщень № 16-25 загальною площею 190,8 м2 на
другому поверсі; приміщення № 1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення
№ 3 площею 26,4 м2 будівлі гаража літ. «Б», розташованих за адресою: Вінницька обл., Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а, знаходяться
на балансі Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02741373).
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Вінницькій області від 20.07.2018 № 864 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 309 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Садовод», яка розташована за адресою: 22743, Вінницька обл., Іллінецький
р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а та знаходиться на зберіганні ТОВ «Шанс»,
код ЄДРПОУ 20119134.








 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 866 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 310 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» (ліквідований), розташованої за адресою: 24400, Вінницька обл.,
м. Бершадь, вул. Покровська, 211к, яка знаходиться на зберіганні Бершадської
міської ради, код ЄДРПОУ 04051033.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 867 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 311 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Ладижинське»,
яка розташована за адресою: 24325, Вінницька обл., м. Ладижин, с. Лукашівка,
вул. Першотравнева, 56а.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 868 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 22.05.2018 № 559 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
КП2 площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський
цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371742, яка розташована за адресою: 24355,
Вінницька обл., Тростянецький р-он, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24б.




 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 869 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 314 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке», яка розташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Красне, вул. Центральна, 59.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 870 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 312 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Гонорівське»,
розташованої за адресою: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2.

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







 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 872 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 22.05.2018 № 543 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – одноповерхової будівлі лазні загальною площею 146,3 м2, розташованої за адресою: 22015,
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16, знаходиться
на зберіганні Жданівської сільської ради, код за ЄДРПОУ 04331633.


Вінницькій області від 20.07.2018 № 865 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 22.05.2018 № 558 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
майстерні по ремонту тракторів площею111,0 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371742, яка розташована за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24г.


 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 871 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 315 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод», яка розташована
за адресою: 23820, Вінницька обл., Теплицький район, с. Соболівка, провул.
Центральний, 7г та знаходиться на зберіганні ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», код
ЄДРПОУ 37165945.



 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по



 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 862 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 342 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», розташованої за адресою: 24635, Вінницька обл.,
Крижопільський р-он, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а.

!



 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по



 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 861 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 347 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні літ. «А» з добудовою літ. «а» загальною площею 82,2 м2, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «Колибабинське», розташованої за адресою: 22072,
Вінницька область, Хмільницький район, с. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а,
знаходиться на зберіганні АП НВП «Візит», код ЄДРПОУ 02129063.


 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 863 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 308 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку
тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод» (код ЄДРПОУ 5509760), який розташований за адресою: 22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та знаходиться на
зберіганні ТОВ «Шанс»(код ЄДРПОУ 20119134).





 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 873 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 14.05.2018 № 436 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна: димової
труби, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»,
розташованої за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова
Ободівка, вул. Призаводська, 1.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 874 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.2018 № 313 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
площею 47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню
насіння цукрових буряків «Жданівське», яка розташована за адресою: Вінницька
обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б, знаходиться на зберіганні Великомитницької сільської ради, код ЄДРПОУ 04331596.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Вінницькій області від 20.07.2018 № 878 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 14.05.2018 № 437 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за адресою: 22345, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Літинські Хутори.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Вінницькій області від 20.07.2018 № 879 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 336 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – протипожежної господарської мережі, розташованої за адресою: 24615, Вінницька обл.,
Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на
балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код ЄДРПОУ 03374764.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Вінницькій області від 20.07.2018 № 880 внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 11.05.2018 № 432 «Про зміну способу продажу об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме: прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної
власності малої приватизації, окремого майна – виробничої будівлі складу № 1
літ. «А» загальною площею 94,0 м2, розташованої за адресою: 23536, Вінницька
обл., Шаргородський район, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32а, перебуває на
балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», код ЄДРПОУ 01182204.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 20.07.2018 № 881 внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 11.05.2018 № 431 «Про зміну способу продажу об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме: прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної
власності малої приватизації, окремого майна – виробничої будівлі складу № 2
літ. «А» з тамбуром літ. «а» загальною площею 65,3 м2 та будівлі сторожової будки
літ. «Б» загальною площею 7,7 м2, розташованих за адресою: 23536, Вінницька
обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Центральна, 121, перебувають на
балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», код ЄДРПОУ 01182204.
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