додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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прийнято рішення
про приватизацію
львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області від 25.07.2018
№ 01008 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018
№ 00527 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації
окремого майна», а саме: приватизувати
окреме майно гараж, А-1 загальною площею 42,7 м2 за адресою: Львівська обл.,
м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Львівській області, шляхом
продажу на аукціоні з умовами.






 Наказом Регіонального відділен-

ня Фонду державного майна України по
Львівській області від 25.07.2018 № 01009
внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 24.04.2018 №00525 «Про
прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації окремого
майна», а саме: приватизувати окреме
майно вбудовані нежитлові приміщення
№ 9', 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26,
27 загальною площею 89,4 м2, розташовані на 1-му поверсі будівлі А-2, за адресою: Львівська обл., м. Городок, майдан
Гайдамаків, 25-26, що перебувають на
балансі Городоцької районної державної
адміністрації Львівської області, шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію

серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

30 липня 2018 року

офіційне видання фдму

прийнято рішення про приватизацію
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
області від 24.07.2018 № 898 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі очисної споруди літ. А загальною площею 122,8 м2 з відстійниками № 1, № 2, № 3, № 4 за адресою:
22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул.Кар’єрна, 2б, що перебувають
на зберіганні ТОВ «М2 Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40887961).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 24.07.2018 № 12/01-100-РП прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні виробничої будівлі літ. А-3 загальною площею 1 395,3 м2 з прибудовою А'-2 та сходами літ. а, разом з 86 одиницями
частково розукомплектованого рухомого майна (обладнання), що перебуває на балансі
ТДВ «Каталізатор» (ліквідаційна процедура) та розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Горобця № 1, корп. 704.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області 24.07.2018 № 225-п внесено зміни до наказу Регіонального відділення
ФДМУ по Миколаївській області від 24.04.2018 № 116-п «Про прийняття рішення про
приватизацію нежитлової будівлі загальною площею 148,4 м2», а саме: прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами нежитлової будівлі загальною
площею 148,4 м2, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Миколаївській області та розташована за адресою: Миколаївська
обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Микола-

ївській області від 24.07.2018 № 226-п внесено зміни до наказу Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області від 24.04.2018 №113-п «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами будівель та споруд газового господарства загальною площею 333,5 м2, у т. ч.: охоронний пост, а-1, загальною площею 10,2 м2; навіс, б-1,
загальною площею 54,1 м2; навіс, в-1, загальною площею 157,1 м2; бокс, Г-1, загальною
площею 112,1 м2; ворота, № 1, загальною площею 8,4 м2; ворота, № 2, загальною площею
12,5 м2; огорожа, № 3, загальною площею 442,5 м2; замощення, № І, загальною площею
1315,1 м2; відмостка, № ІІ, загальною площею 18,3 м2, що перебувають на балансі ВП
«Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 24.07.2018 № 227-п внесено зміни до наказу Регіонального відділення
ФДМУ по Миколаївській області від 24.04.2018 № 112-п «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме, прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами будівель та споруд бази Гідроспецбуду ІІІ черги загальною
площею 1162,5 м2, у т. ч.: диспетчерський пункт, А-1, загальною площею 30,6 м2; склад,
Б-1, загальною площею 669,9 м2; туалет, В-1, загальною площею 10,4 м2; майстерня, Г-1,
загальною площею 86,2 м2; компресорна з майстернями та адміністративно-побутовими
приміщеннями, Е-2, загальною площею 365,4 м2; огорожа, І-3; ґрунт, 4; замощення, 1, що
перебувають на балансі ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та розташовані
за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 14.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаїв-

ській області від 24.07.2018 № 228-п внесено зміни до наказу Регіонального відділення
ФДМУ по Миколаївській області 24.04.2018 № 115-п «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами комплексу, у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею
208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Доманівському районі Миколаївської області (код ЄДРПОУ
38057729) та розташований за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 25.07.2018 № 00397 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – окремого майна – нежитлової будівлі гаражів загальною площею
153,81 м2 за адресою: вул. О. Гончара, 21б, м. Чортків, Тернопільська обл., 48500, що перебуває на балансі Відділу агропромислового розвитку Чортківської районної державної
адміністрації (код ЄДРПОУ 04058427), шляхом продажу на аукціоні з умовами.






ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 На виконання наказу Фонду державного майна України від 11.07.2018 № 933 «Про
внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2018 р. № 447
«Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році» наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 13.07.2018 № 00360 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
25.04.2018 № 00214 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
– окремого майна – будівлі складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 м2 та будівлі складу
ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2», а саме: прийнято рішення про приватизацію окремого майна – будівлі складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 м2 з добудовою складу № 1
загальною площею 128,4 м2, будівлі складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2, прохідної
під літерою «В» загальною площею 13 м2, пожежного резервуару під літерою «Г» загальною
площею 32,9 м2, пожежного резервуару під літерою «Д» загальною площею 32,9 м2, площадки № 1 та огорожі № 2 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський
р-н, Тернопільська обл., 47851, що перебувають на балансі Управління з питань цивільного
захисту населення Тернопільської ОДА (код ЄДРПОУ 14373153).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсУ
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 та частина коридору площею 5,48 м2 напівпідвалу 4-поверхової житлової будівлі «Гуртожиток по
пров. 1-й Лісопарковий, 3» (технічний паспорт відсутній), інв. № 00079, реєстровий № МПВАДО320, загальною площею 42,88 м2 за адресою: м. Харків, пров. 1-й
Лісопарковий, 3, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
16.04.2018, становить 155 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне космічне агентство України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 13 155,90 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – травень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 2 192,65 грн, при орендних
ставках 18 % та 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса на площі 25,38 м2 та пакування дитячих іграшок на площі 17,5 м2.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму,
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку,
визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших
рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний
проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до держав-
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ного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених
Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.11 № 906, зі змінами, та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13
№ 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30 на
10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; 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;
відомості про претендента:
а) 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;
б) 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 (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі); пропозиції учасників конкурсу до
проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на
засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати
і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.11 № 906, зі змінами, та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності»
від 15.02.13 № 201 зі змінами.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про
укладення договору оренди нерухомого державного майна – частини
вимощення № VII площею 700,0 м2 бази відпочинку «Дружба» за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка, квартал 5, буд.
1, що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП
«Южно-Українська АЕС», з Громадською організацією інвалідів «Херсонське товариство інвалідів».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Військової частини 3012 НГУ (м. Одеса)
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Військова
частина 3012 НГУ (м. Одеса).
Адреса: 65098 м.Одеса вул. М. Боровського, 22.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху загальною площею 26,2 м2, розташоване
в будівлі гуртожитку під літ. А (інв. № 10300053), за адресою: Одеська
обл., Біляївський р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 1б.
Мета використання: розміщення магазину, що здійснює продаж товарів
підакцизної групи (продаж тютюнових виробів), орендна ставка – 15 %.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 14.08.2017 становить 126 500,00 грн без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить
1 611,26 грн (за базовий місяць оренди – вересень 2017 року).
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Балансоутримувач об’єкта оренди: військова частина 3012 НГУ
(м. Одеса).
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство внутрішніх
справ України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою
за базовий місяць – вересень 2017 року, що становить 1 611,26 грн (без
ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями); письмове
зобов’язання орендаря щодо плати внесенням завдатку в розмірі, не
меншому ніж шість місячних орендних плат; страхування об’єкта оренди

на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; використання нежитлового вбудованого приміщення першого поверху для
розміщення магазину, що здійснює продаж товарів підакцизної групи;
наявність ліцензії на продаж тютюнових виробів; письмове зобов’язання
обов’язкового здійснення поточного та косметичного ремонту нежитлового вбудованого приміщення першого поверху за рахунок орендаря (за
письмовим зверненням балансоутримувача); письмове зобов’язання
встановлення касового термінала з можливістю обслуговування клієнтів з платіжними картками «Приватбанку» без зняття комісії; термін дії
договору – 2 роки 263 дні з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства; умови відновлення (поліпшення) спеціалізованого майна за обов’язковим погодженням з орендодавцем;
право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати контроль
за станом та цільовим використанням об’єкта оренди; зобов’язання не
зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні,
вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали; зобов’язання
виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм; зобов’язання збереження або створення робочих
місць; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на нерухоме майно до третіх осіб; компенсація орендодавцю податку
на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація
переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди
замовнику витрат на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, яка
була підставою для визначення стартової орендної плати, та рецензії на
звіт про оцінку (протягом 10 календарних днів з моменту оголошення
переможця конкурсу); встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; основним критерієм визначення переможця
є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови КМУ «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь в конкурсі приймаються протягом 14
календарних днів з дати опублікування цієї інформації до 16.00 останнього дня (каб.7 несекретне діловодство) за адресою: 65098, м. Одеса,
вул. М. Боровського, 22, Військова частина 3012 НГУ (м. Одеса) в конверті
з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для
фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному, непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників збору. Реєстрація конкурсних пропозицій
щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 21-й календарний день з
дати опублікування цієї інформації за адресою: 65098, м. Одеса,
вул. М. Боровського, 22, Військова частина 3012 НГУ (кабінет 25).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
65098, м. Одеса вул. М. Боровського, 22, Військова частина 3012 НГУ,
тел. (048) 705-88-94.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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 регіонального роз- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівнивитку, будівництва та ЖКГ України цтва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29,
тел. (056) 745-01-12

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
максимально можреєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2
оцінкою, грн
ливий строк оренди
Нежитлові вбудо- 02497789.4.ДБЕЦРЕ591 м. Дніпро, просп.
215,7
1 456 622,00
2 роки 11 місяців Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність
вані приміщення
Слобожанський, 3
якого спрямована на організацію та проведення занять
різними видами спорту
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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 Державна казначейська служба України

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

найменування

37713243, Управління Державної казначейської служби України у Виноградівському Підвальні приміщення (поз.
районі Закарпатської області, м. Виноградів, вул. Миру, 16, тел. (03143) 2-31-94
11-16) частини будівлі літ. «А»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
37713243.1.АААГБГ729 Закарпатська обл., м. Вино102,1
180 259,00
20 років
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
градів, вул. Миру, 16
продовольчих товарів для пільгових категорій
громадян

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу управління
Міністерство аграрної політики та
продовольства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», тел. (0342) 53-35-29

найменування
Приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незамісцезнаходження
ща, м2
лежною оцінкою, грн
22167462.1. 1БЕШНСП5358 м. Івано-Франківськ,
11,3
122 842,00
вул.Гаркуші, 2
станом на 31.03.2018
реєстровий номер майна

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Офіс

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
реєстрозагальна вартість майна за незамаксимально
найменування
вий номер
місцезнаходження
пломожливий строк
лежною оцінкою, грн
майна
ща, м2
оренди
1 Державна фіс39507175, Державна фіскальна служба України і перебуває в оперативному управлінні (корисВбудоване нежитлове приміщення № 7 на
Інформація Львівська обл., м. Трус- 49,7
501 900,00
2 роки 364 дні
кальна служба
туванні) Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у
1-му поверсі
відсутня кавець, пл. В. Чорностаном на 30.04.2018
України
Львівській області, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 9, тел. (03244) 1-00-36
вола, 2
2 Міністерство
8006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збірних кон- Нежитлові вбудовані виробничі приміщення – Інформація 79040, м. Львів, вул.
69,41; 239 615,00; 160 914,00
2 роки 364 дні
оборони України струкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. 262-38-87
69,41 м2 у будівлі гаража та виробнича пловідсутня Городоцька, 222
153,68 станом на 31.05.2018
щадка – 153,68 м2 біля будівлі гаража

№
з/п

Назва органу
управління

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

мета використання
Розміщення закладу соціального обслуговування
для сімей, дітей та молоді, що утримується за
рахунок місцевого бюджету
Розміщення виробництва виробів з бетону (інше
використання)

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 ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2 Міністерство
охорони здоров’я
України
3 Міністерство
охорони здоров’я
України

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

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

найменування

01125809, Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт», 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188

Складські майданчики причалу № 19, 20 вантажного термінала

01982005, Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»,
67793, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне,
вул. Чорноморська, 11а
01982005, Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»,
67793, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне,
вул. Чорноморська, 11а

Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі спального корпусу
(літ. «2О»); нежитлові приміщення одноповерхової будівлі спального корпусу (літ. «2П»); нежитлові приміщення одноповерхової
будівлі спального корпусу (літ. «2Р»)
Нежитлові приміщення будівлі (літ. «М»)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

01125809.2.ГЯШТОЯ1100 Одеська обл., м. Рені,
вул. Дунайська, 188
–

–

Одеська обл., БілгородДністровський р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а
Одеська обл., БілгородДністровський р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а

14 837,00

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
11 330 000,00

157,3

487 000,00

503,7

1 516 000,00

загальна
площа, м2

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
5 років
Інше використання нерухомого майна (використання для зберігання зернових та продовольчих вантажів)
2 роки
Розміщення суб’єктів побутового обслу11 місяців
говування населення (послути з ремонту
електропобутової техніки та інших побутових
приладів)
2 роки
Розміщення суб’єктів побутового обслугову11 місяців
вання населення (виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням)

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 ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба статистики 02361892, Головне управління статистики у Полтавській області, вул. Пушкіна, 103, Нежитлове приміщення в адміністра- 02361892.1.АААДЕЖ152 вул. Виноградна, 13, м. Глобине, Пол15,3
95 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса адвоката
України
м. Полтава, тел.: (0532) 60-94-80, 50-07-56
тивній будівлі
тавська обл.

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

30 липня 2018 року

№ 61 (1185)

3

відомості
приватизації

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина нежитлового приміщення на–
Рівненська обл. м. Рівне, вул. С. Бан1,0
7 670,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
вчального корпусу № 1
дери, 12
Частина нежитлового приміщення
–
Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енер1,0
9 090,00
1 рік 11 місяців
Розміщення платіжного термінала
гетиків, 23

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство охорони
здоров’я України

найменування

25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, 33028,
м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, тел. (0362) 26-78-65
33992414, ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України», 34400, м. Вараш Рівненської
області

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Державне агентство
рибного господарства
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
25592421, Державне підприємство «Укрри- Гідротехнічні споруди ставу Медведівці № 1 (у т. ч. водовиба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, пуск, зем. дамба) та гідротехнічні споруди ставу Медведівці
тел. (044) 486-07-91
№ 2 (у т. ч. водовипуск, зем. дамба)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
25592421.81.ААЕЖАЖ638; Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Медведівці,
25592421.81.ААЕЖАЖ639 на території Медведівської сільської ради, в меж–
150 976,00
ах населеного пункту
реєстровий номер майна

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Риборозведення

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2

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

Назва органу
управління

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

найменування

Міністерство освіти
і науки України
Міністерство юстиції
України

02125609, Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 32-67-05
08680997, Державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої
служби України (№ 90), 73032, м. Херсон, вул. Некрасова, 234, тел. (0552) 37-35-88

Вбудовані нежитлові приміщення в
підвалі навчального корпусу № 1
Вбудоване нежитлове приміщення в
будівлі складу

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02125609.1.ЦООЖГМ008 73000, м. Херсон,
вул. Університетська, 27
–
м. Херсон, вул. Некрасова, 234

загальна вартість майна за неплоща, м2 залежною оцінкою, грн
1 496,0

2 251 355,00

43,2

178 675,00

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж то10 років
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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 ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управління
з/п
1

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
вартість майна за
місцезнаходження
загальна площа, м2 незалежною
майна
оцінкою, грн
Приміщення на другому поверсі адміні–
вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав
12,2
21 960,00
стративного будинку
Хмельницька обл.
найменування

Пенсійний фонд України 21318350, Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області,
вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-47-74

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Державна казначейська
служба України

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

найменування

37864724, Управління Державної казначейської служби України у Звенигородському районі
Черкаської області, просп. Шевченка, 63, м. Звенигородка, Черкаська обл., тел. (04740)226-68

Гаражні бокси

реєстровий номер майна
37864724.1.ГЯУОМУ048

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна площа, м2
незалежною оцінкою, грн
пров. Віктора Погорілого, 1, м.
80,4
81 800,00
Звенигородка, Черкаська обл.
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення автомийки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та пакети документів відповідно до п.1 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка,
205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

найменування

1 Державна служба України з питань 02571008, ДП «Укргеоінформ», 02904, м. Київ, вул. Попудренка, 54,
геодезії, картографії та кадастру
тел. (044) 494-37-46

Нерухоме майно – нежитлове приміщення

2 Державна служба статистики
України
3 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі
Нерухоме майно на 4-му поверсі
4-поверхової будівлі лабораторного корпусу

21680000, Головне управління регіональної статистики, 01601, м. Київ,
вул. Еспланадна, 4-6, тел. 287-60-35, факс 246-68-58
00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів
«НДІБМВ», вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, тел. (044) 485-23-39

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02571008.1.ЕЮРБОК003 м. Київ, вул. Попу16,1
267 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення видавництв друкованих засобів масової
дренка, 54
станом на 31.05.2018
інформації та видавничої продукції, що видаються
українською мовою
21680000.1. АААДЕЖ528 01601, м.Київ, вул.
127,3
2 692 000,00
2 роки 10 місяців Розміщення архіву
Еспланадна, 4-6
станом на 31.05.2018
–
м. Київ, вул. Костян18,0
315 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
тинівська, 68
станом на 31.05.2018

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею
2,34 м2, розташована на першому поверсі шостого під’їзду, за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (частини приміщення площею 2,34 м2) станом на 31.05.2018, тис. грн:
22,643. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення площею 30,2 м2,
розташоване на першому поверсі, за адресою: вул. Грушевського,
12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.

Закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вигороджена частина вестибуля ( поз.
69) площею 132,51 м2 першого поверху будівлі студентського гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.
Університетська, 12. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Рошко Я. Б. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення торговельної нерухомості, 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина бетонної площадки площею
160,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Сергія Мартина, 3. Балансоутримувач: ДНЗ «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти». 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: ТзОВ «Енергозбереження Закарпаття». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Подібними до об’єкта оцінки
є: площадки, майданчики, стоянки. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.

№ 61 (1185)

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

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
(нежитлове приміщення площею 30,2 м2) станом на 31.05.2018, тис. грн:
292,236. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов
цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки: щодо об’єкта оцінки № 1 – ПАТ КБ
«Приватбанк»; щодо об’єкта оцінки № 2 – ПАТ «Державний ощадний банк
України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель. Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки
№ 1 – 4 000,00 грн.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки
№ 2 – 4 500,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9,
фойє) до 17.30 07 серпня 2018 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 13 серпня
2018 року о 14.00.

 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 6-10 за
планом) загальною площею 42,4 м2 першого поверху нежитлової
будівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Берегівському районі Закарпатської області. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Нодь Е. С. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Подібними
до об’єкта оцінки є: приміщення торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 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 08 серпня
2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській
області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303)
14 серпня 2018 року.
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відомості
приватизації

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 11 –
№ 14 (38,3 м2, част. 20 (4,5 м2) загальною площею 42,8 м2 на 1-му
поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Управління соціального захисту населення Ямпільської райдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замкова, 88. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: ФОП Бешинська Г. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
01.07.2018: відновна – 8112,00 грн; залишкова – 3887,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (част.
№ 1-3,63 м2, № 5-12,1 м2) загальною площею 15,73 м2 на 11-му
поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: Вінницька районна організація профспілки працівників освіти і науки. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
01.01.2018: відновна – 8968,04 грн; залишкова – 608,18 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 46
площею 40,6 м2 на 2-му поверсі адміністративного будинку (літ. А),
що перебуває на балансі Калинівського районного центру зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н,
м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 43а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: Агропромислове науково-виробниче
підприємство «Візит». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.04.2018: відновна – 7821,66 грн.; залишкова – 1329,76 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 302 – 12,4 м2, № 326 – 16,8 м2, загальною площею 29,2 м2, на
2-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі філії
«Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства
оборони України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за даними БТІ). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Аксіома В». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 31.05.2018: відновна – 16383,24 грн; залишкова – 5617,76 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: земляна низьконапірна дамба (гребля); водовипуск (шахтний водоскид, суміщений
з донним водовипуском), що не увійшли до статутного (складеного)
капіталу СВАТ «Жовтень» та перебувають на позабалансовому рахунку
Бруслинівської сільської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Літинський р-н, в межах с. Бруслинів, вул. Миколи Короля, б/н.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки: ПП «Енергобудінвест». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 гідроспоруди. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017: відновна – 607666 грн; залишкова – 207600
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 5,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди:
гребля земляна, А (інв. № 1158). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров.
Щорса), 30;
дамби контурні 1-4 ставів (інв. № 1159), розміщені в заплаві р. Краснянка, в т. ч: контурна дамба № 1, А; контурна дамба № 2, Б; контурна
дамба № 3, В; контурна дамба № 4, Г. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров.
Щорса), 35;
наповнюючий канал, А (інв. № 1160); місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, провул. Набережний (пров.
Щорса), 38;
підпірні споруди наповнюючого каналу (інв. № 1161), розміщені в заплаві р. Краснянка, в т. ч: підпірна споруда № 1, І; підпірна споруда № 2,
ІІ; підпірна споруда № 3, ІІІ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 39;
дамби земельні зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1162), розміщені в
заплаві р. Краснянка, в т. ч: дамба земляна № 1, А; дамба земляна № 2,
Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна № 5, Д;
дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7, Є; дамба земляна № 8, Ж;
дамба земляна № 9, З. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 32;
дамби земляні зимувальних ставів № 1-8 (інв. № 1163), розміщені в
заплаві р. Краснянка, в т. ч: дамба земляна № 1, А; дамба земляна № 2,
Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна № 5, Д;
дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7, Є; дамба земляна № 8, Ж;
дамба земляна № 9, З. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 33;
дамби земельні нерестових ставів № 1-15 (інв. № 1164), розміщені в
заплаві р. Краснянка, в т. ч: дамба земляна № 1, А; дамба земляна № 2,
Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна № 5, Д;
дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7, Є; дамба земляна № 8, Ж;
дамба земляна № 9, З; дамба земляна № 10, И; дамба земляна № 11, І;
дамба земляна № 12, Ї; дамба земляна № 13, Й; дамба земляна № 14, К;
дамба земляна № 15, Л. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 34;
дамба огороджувальна водозабезпечувального ставу (інв. № 1165), в
т. ч: дамба огороджувальна, А; верховинна споруда, І. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 31;
шахтний водоскид, І, водозабезпечувального ставу (інв. № 1166). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 40;
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донний водоспуск, І (інв. № 1167). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров.
Щорса), 36;
водовипуск в/с 1-2 (інв. № 1168), в т. ч: водовипуск,1; водовипуск, 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 23;
водовипуск в/с 1-2 (інв. № 1169), в т. ч: водовипуск,1; водовипуск, 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 24;
водонапуски зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1170), розміщені в заплаві р. Краснянка, в т. ч: водонапуск, 1; водонапуск, 2; водонапуск, 3;
водонапуск, 4; водонапуск, 5; водонапуск, 6. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний
(пров. Щорса), 28;
водовипуски зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1171), розміщені в заплаві р. Краснянка, в т. ч: водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск, 3;
водовипуск, 4; водовипуск,5; водовипуск, 6. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний
(пров. Щорса), 25;
водовипуски маточних ставів № 1-8 (інв. № 1172), розміщені в заплаві
р. Краснянка, в т. ч: водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск, 5; водовипуск, 6; водовипуск, 7; водовипуск, 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 26;
водовипуски маточних ставів 1-8 (інв. № 1173), розміщені в заплаві р.
Краснянка, в т. ч: водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск,
4; водовипуск, 5; водовипуск, 6; водовипуск, 7; водовипуск, 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров.
Набережний (пров. Щорса), 27;
водовипуски та водонапуски нерестових ставів № 1-5 (інв. № 1174),
розміщені в заплаві р. Краснянка, в т. ч: водонапуски, 1-3; водонапуски,
4-5; водонапуски 6-8; водонапуски 9-11; водонапуски, 12-15; водовипуск,
1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск, 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров.
Набережний (пров. Щорса), 29;
донні водонапуски карантинних ставів (інв. № 1175), в т. ч: водонапуск
№ 1, І, водонапуск № 2, ІІ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 37.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: ДП «Укрриба».
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки: ПП «Віта»
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): гідроспоруди. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017:
відновна – 1053197,56 грн; залишкова – 338532,69 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 9,0 тис. грн. Строк виконання робіт не повинен
перевищувати 10 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна. 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’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4); інформація про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення 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 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу,
що перебуває на балансі Житомирського торгівельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Небелас А. В. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 10,7 м2 будівлі (літ. А), що перебуває на балансі ДП «Житомирський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Довженка, 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – Адвокат Голуб І. М. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення (буфет
та роздаточна) площею 30,8 м2 в будівлі факультету лісового господарства (навчальний корпус № 6), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 55. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Товкач О. С. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення площею

68,6 м2 службового приміщення (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Захарченка,
16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – Управління поліції охорони
в Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час
обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: частина приміщень будівля
їдальні площею 194,3 м2, що перебуває на балансі ДП «Ємільчинське
лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Ємільчинський р-н, с. Параніне, вул. Заводська, 20. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кузенко А. І.. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 70,0 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі ДП
«Словечанське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Лісова (Сабурова),
13а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Купневич
М. І. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: приміщення (гаражі) площею
81,0 м2, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Ружинському районі Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 23.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гаврилюк А. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018
року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 –
5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С.
Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУУ по Житомирській області
за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20,тел.: (0412) 420-418.

Івано-Франківська область
Інформація
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
який буде залучений до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди
 Частина приміщень загальною площею 63,3 м2 (кімната № 13
згідно з технічним паспортом) першого поверху навчального корпусу
з торговими та офісними приміщеннями, що обліковується на балансі
Богородчанського професійного будівельного ліцею та знаходиться за
адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Богородчани,
вул. Шевченка, 59. Запланована дата оцінки: 31.07.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – Громадська організація «Богородчанське товариство інвалідів «Надія».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) 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; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення 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);
3) підтвердних документів.
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.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3,00 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 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).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на про-
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вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України »Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315 приміщення РВ ФДМУУ
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

Київська область
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області повідомляємо таке.
В інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 25.07.2018 № 60
(1184) на стор. 4 у другій колонці, адресу об’єкта приватизації № 2 – окреме
майно – будівля побуткомбінату, літ. «М2», загальною площею 273,7 м2 –
слід читати: «Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94» .

Луганська область
Інформація
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди
 Назва об'єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімната № 1-16) площею 15,3 м2 на другому поверсі двоповерхової
будівлі (інв. № 10310001), що перебуває на балансі Біловодського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області.
Місцезнаходження об’єкта: 92500, Луганська обл., смт Мілове, вул. Миру,
37. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:(06452)4-23-48, lugansk@spfu.gov.
ua. Платник: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області. Строк виконання роботи – не більше
5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1900 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 14 серпня 2018 року о 10.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а (кім. 313). Телефон для довідок: (06452) 4-23-48.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «КИЙ АВІА».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 98,3 м2 на першому поверсі одноповерхової металевої споруди
майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Демнянська,
15. Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Демнянська, 15. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Цаценко Вікторія Олександрівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 154,4 м2 (кімн. № 48 площею 34,6 м2, кімн. № 49 площею
33,3 м2, кімн. № 50 площею 8,3 м2, приміщення № 51 площею
20,7 м2, № 54 площею 10,2 м2, № 55 площею 5,0 м2, № 57 площею 42,3 м2) на другому поверсі нової частини адміністративного будинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Демнянська, 15. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівдіпрокомунбуд».
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Демнянська, 15. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Бельгійське містечко».
 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною
площею 1828,7 м2 (виробничий корпус літ. «З-2» площею 1348,7 м2,
трансформаторна підстанція літ. «Л-1» площею 23,6 м2, навіс літ. «П-1»
площею 456,4 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 150. Балансоутримувач: Львівська філія концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаківська, 150. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Телішевський Юрій Андрійович.
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 – 2400,00 грн; для об’єктів № 2, 3 – 3000,00
грн; для об’єкта № 4 – 4000,00 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 Фонду державного майна України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1, 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 2,
4 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
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 інформації про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032)255-41-71; 261-62-04.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окремого майна – група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда
естакади, В. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Промислова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу. Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): група інвентарних об’єктів. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
35530, Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Промислова, 1.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
станом на 01.01.2018 вартість 1 м2 земель промисловості – 143,36 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують
два та більше видів функціонального призначення).
 2. Назва об’єкта оцінки: 1/2 вентиляційної шахти комунікаційного
тунелю зі спорудами, а саме: вентиляційна шахта літ. «V» площею
3,25 м2; комунікаційний колодязь літ «V» площею основи 2,55 м2;
комунікаційний колодязь літ «V1» площею основи 1,25 м2; комунікаційний колодязь літ «V2» площею основи 1,8 м2; технологічна
споруда літ. «V3» площею основи 5,95 м2, технологічна споруда
літ. «V4» площею основи 7,2 м2; комунікаційний колодязь літ. «V5»
площею основи 9,25 м2; залізобетонні технологічні опори літ. № 1
площею основи 0,55 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Щербяк Віталій Степанович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3500 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 3. Назва об’єкта оцінки: 1/2 вентиляційної шахти комунікаційного
тунелю зі спорудами, а саме: вентиляційна шахта літ. «V» площею
3,25 м2; комунікаційний колодязь літ «V» площею основи 2,55 м2;
комунікаційний колодязь літ «V1» площею основи 1,25 м2; комунікаційний колодязь літ «V2» площею основи 1,8 м2; технологічна
споруда літ. «V3» площею основи 5,95 м2, технологічна споруда
літ. «V4» площею основи 7,2 м2; комунікаційний колодязь літ. «V5»
площею основи 9,25 м2; залізобетонні технологічні опори літ. № 1
площею основи 0,55 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Щербяк Сергій Степанович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі майстерні
площею 84,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Відінська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Момотюк Олександр Юрійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби котельні площею
12,0 м2 та частина асфальтного покриття площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 3500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 6. Назва об’єкта оцінки: шлюз регулятор Боберського водосховища (реєстровий № 01033668.221726. РХВПЖУ004) загальною
площею 637,3 м2 та гребля Боберського водосховища (реєстровий
№ 01033668.221724. РХВПЖУ004) загальною площею 3986,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Березнівський р-н,
Тишицька сільська рада (за межами с. Князівка). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП «КОРОП»
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 7500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018
№ 47), та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного
майна України по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з
діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу включно до 16.00 год. Телефон для довідок: 26-79-91.
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відомості
приватизації

Продовження таблиці

Тернопільська область
Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів

Ринкова

31.07.2018

Ринкова

Вид
Залишковарва вартість
Платник
тості об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Гідротехнічні споруди ставу № 2,
0,00
ФОП Любінський
інвентарний № 202, реєстровий
Орест Андрійович
№ 25592421.71. ААЕЖАЖ403 (в т. ч.
дамба, водонапуск), дон. водоспуск
(інвентарний № 214, реєстровий
№ 25592421.71. ААЕЖАЖ413) за адресою: Тернопільська обл., Бережанський
р-н, в межах земель Потуторської с/р, за
межами с. Потутори, на балансі Державного підприємства «Укрриба»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Нежитлове приміщення площею 21,5 м2
13 536,33 Тернопільна першому поверсі 5-поверхового гурське колективтожитку № 1 за адресою: вул. Львівська,
не виробничо1, м. Тернопіль на балансі Тернопількомерційне підприського національного економічного
ємство «ІТЕРКОНуніверситету
ТИНГЕНТ»
31.07.2018

об’єкта оцінки, його місцезнахо- Дата
№ Назва
дження та найменування балансоуз/п
оцінки
тримувача

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 1, – 6800,00
грн, об’єкта 2 – 2000,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів 1, 2 не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – інженерні
споруди (гідротехнічні споруди, дамби), подібними до об’єкта оцінки 2 –
нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та зазначити 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.

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Об’єкти оренди.
Очікувана
Інформація найбільМета
провеша ціна
Дата оцінки дення оцінки
про
надання
платника послуг
з
оцінки,грн
Нежитлові приміщення – кімн. № 13, На дату укла- ВизначенФОП Кон- 2200
14 на цокольному поверсі 9-поверхової дення договору ня вартості дратьєва
будівлі гуртожитку № 12, літ. «А-9на проведення об’єкта орен- О. О.
10», загальною площею 41,50 м2, за незалежної
ди з метою
адресою: м. Харків, пров. Електрооцінки
передачі в
інструментальний, 6б, на балансі
оренду
студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім. М.
Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», ЄДРПОУ 23912896,
тел. 0577884686
Нежитлові приміщення – кімн. № 3,
На дату укла- ВизначенТОВ «Ін2700
4 в одноповерховій будівлі бази додення договору ня вартості жиніринг
слідників площею 170,5 м2, літ. «Б-1» на проведення об’єкта орен- геолоджи
та кімн. № 1, 2, 3, 4 в одноповерхонезалежної
ди з метою компані»
вій будівлі бази дослідників площею
оцінки
передачі в
174,6 м2, літ. «В-1», інв. № 4, загальна
оренду
площа об’єкта 345,1 м2, за адресою: м. Харків, вул. Примирівська,
1, на балансі ДПВ НДІ «Укренергомережпроект», ЄДРПОУ 00114092,
тел. 0577599626
Частина нежитлового приміщення:
30.09.2018
ВизначенАкціонерне 2200
частина кімнати № 49 у підвалі трипоня вартості Товариство
верхової будівлі навчального корпусу
об’єкта з
Комерцій(інв. № 10314094, літ. А-5) загальною
метою про- ний Банк
2
площею 2,0 м за адресою: м. Харків,
довження
«ПРИВАТвул. Сумська, 18/20, на балансі Харківдоговору
БАНК»
ського радіотехнічного технікуму, код
оренди
ЄДРПОУ: 21188157, тел. 731-17-11
Частина нежитлового приміщення вес- 02.08.2018
ВизначенАкціонерне 2200
тибуля на 1-му поверсі 5-поверхової
ня вартості Товариство
будівлі гуртожитку № 1 «Гігант» (Літ.
об’єкта з
КомерційБ-5) загальною площею 2,0 м2 за
метою про- ний Банк
адресою: м. Харків, вул. Пушкіндовження
«ПРИВАТська, 79, на балансі Національного
договору
БАНК»
технічного університету «Харківський
оренди
політехнічний інститут», код ЄДРПОУ
02071180, тел. 707-66-00
Нежитлові приміщення – кімн.
На дату укла- ВизначенФОП Лисов 2700
№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, V
дення договору ня вартості В. В.
на першому поверсі (ліва сторона)
на проведення об’єкта орен9-поверхової будівлі гуртожитку
незалежної
ди з метою
№ 2, інв. № 101320010, реєстрооцінки
передачі в
вий № 30036001.14. АААДДЛ746, літ.
оренду
«А-9», загальною площею 108,50 м2
за адресою: м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 39, на балансі Харківської
державної академії культури, ЄДРПОУ 30036001, тел.: 0577312483,
0577315105

№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
1

2

3

4

5
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№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
6 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 одноповерхової будівлі корпусу
№ 3 (інв. № 99003, обліковується в
Єдиному реєстрі об’єктів державної
власності за реєстровим № МПВАДО004) загальною площею 667,84 м2
за адресою: м. Харків, вул. Григорія
Рудика, 8, на балансі Державного
науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар», код ЄДРПОУ:
14308730, тел. 707-01-72
7 Частина стіни технологічної надбудови
покрівлі (1,0 м2) та частина покрівлі
(2,0 м2. ) № ILI за технічним паспортом
6-поверхової будівлі, інв. № 31734,
літ. «Е-6», реєстровий № майна
08597026.3. ЖЖАИКУ108, загальною
площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Полтавський шлях, 20, на балансі
Управління поліції охорони в Харківській області, код ЄПРПОУ: 40108955,
тел. 7680-806
8 Нежитлове приміщення – частина
кімн. № 50 (вестибуль) на першому
поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530,
реєстровий № 00493758.1.
БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною
площею 8,0 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна, 1, на
балансі Харківської державної зооветеринарної академії, ЄДРПОУ 00493758,
тел. 0576357531
9 Частина нежитлового приміщення
(фойє) 1-го поверху 5-поверхового навчального корпусу (інв. № 10314095,
літ. А-5, пам’ятка архітектури) загальною площею 8,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, на
балансі Харківського радіотехнічного технікуму, код ЄДРПОУ 21188157,
тел. 0577313238
10 Нежитлові приміщення кімн. № № 10,
14 на першому поверсі одноповерхової
допоміжної будівлі (інв. № 10310005),
загальною площею 58,2 м2, за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 20-А,
що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Регіональний
механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області», код
02547783, тел. 713-66-90
11 Ділянка покрівлі 9-поверхового гуртожитку (інв. № 10310001) загальною
площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 22/39а, на
балансі Харківського державного
автомобільно-дорожнього коледжу,
код ЄДРПОУ: 03450749, тел. 337-84-07
12 Нежитлове приміщення – частина
холу на 1-му поверсі 6-поверхової нежитлової будівлі (літ. «А-6») загальною
площею 1,00 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Московський, 75, на балансі
Харківського регіонального інституту
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України, код ЄДРПОУ
23322597, тел. 732-31-98
13 Нежитлове приміщення № 14 (за
техпаспортом) на першому поверсі
2-поверхової бойлерної, літ. «АА-2»,
загальною площею 22,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Лелюківська, 1,
на балансі Державного підприємства
«Підприємство ДКВС України (№ 12)»
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 11
2-го поверху площею 17,3 м2 та частини стін лівого і правого торців та
зворотного фасаду площею 35,00 м2
5-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. № 103100001), загальною
площею 52,30 м2 за адресою: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г, на балансі
Харківського національного технічного
університету сільського господарства
імені Петра Василенка
15 Частина нежитлового приміщення
вестибуля на 1-му поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв.
№ 103289627) загальною площею 2,0
м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 45, на балансі Харківського
національного технічного університету сільського господарства ім. Петра
Василенка
16 Частина переходу – кімн. V на другому
поверсі 7-поверхового учбовоголабораторного корпусу МЕТ (інв.
103000011, Літ «Е-7») загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
узв. Куликівський, 12, на балансі
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М.
Бекетова
17 Частина холу – кімн. ІІ на другому поверсі 6-поверхового головного учбового корпусу (інв. 103000009, літ «Б1-6»)
загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, узв. Куликівський, 12, на
балансі Харківського національного
університету міського господарства ім.
О. М. Бекетова
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оренду

15.04.2018

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ФОП Наза- 2200
ренко І. В.

30.08.2018

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

«АТ «ОРТО- 2200
ДОПОМОГА» у формі
товариства
з обмеженою відповідальністю

11.09.2018

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
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ТОВ «лайф- 2200
селл»

24.08.18

розділу II Положення). Зокрема, подібними об’єктами до об’єктів оцінки:
частина стіни – стіна, частина стіни; частина (ділянка) покрівлі будівлі –
покрівля будівлі, частина (ділянка) покрівлі будівлі.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після
отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й
поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі
подаються до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області за
адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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ПрАТ «ВФ
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2200

14.06.2018
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24.08.2018
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ФОП Лутицький
П. І.

2200

24.08.2018

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ФОП Лутицький
П. І.

2200

Замовником по зазначених об’єктах оренди виступає РВ ФДМУ по
Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
який працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії,
складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКі БУДуть ЗАЛУЧЕНі ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
330,1 м2 (ауд. № 301, 313, 314, 403, 404, 405, 411, 412) у будівлі
навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 2/
просп. Ушакова, 19. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим
та м. Севастополі. Платник: Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти імені контр – адмірала Федора Федоровича Ушакова».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 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: приміщення адміністративного призначення.
 2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення другого поверху
(ауд. № 208) загальною площею 38,6 м2, розташоване в будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 2/
просп. Ушакова, 19. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та
м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський центр «ЛТД». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 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: приміщення адміністративного призначення.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення (ауд. № 201, 202,
203, 212, 213) загальною площею 158,31 м2, розташовані в будівлі
навчального корпусу № 3, яка перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 2/
просп. Ушакова, 19. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим
та м. Севастополі. Платник: Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти імені контр – адмірала Федора Федоровича Ушакова».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 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: приміщення адміністративного призначення.
 4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення (ауд. № 107, 207,
209, 210, 211, 302, 303) загальною площею 286,9 м2, розташовані
в будівлі навчального корпусу № 3, яка перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 2/просп. Ушакова, 19. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі. Платник: Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти імені контр – адмірала Федора Федоровича Ушакова».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 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: приміщення адміністративного
призначення.
 5. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
16,1 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 4, що перебуває
на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні,25. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АР Крим та м. Севастополі. Платник: ФОП Грінь Дмитро Сергійович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 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: приміщення для розміщення об’єктів
торгівлі.
 6. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 11,4 м2 у будівлі складу, що перебуває на балансі Херсонської
державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: ФОП Грінь Дмитро Сергійович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 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: приміщення для розміщення об’єктів
сфери послуг.
 7. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
10,0 м2 у підвалі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі
Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та
м. Севастополі. Платник: ФОП Грінь Дмитро Сергійович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 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: приміщення для розміщення об’єктів торгівлі.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення
конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції для об’єктів нерухомого майна (вбудованих нежитлових приміщень, частин приміщень
тощо), становить не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 15.01.2015 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду Державного
майна України від 16.01.2018 року № 47):
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5); пропозиції щодо ціни виконання
робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті
(не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
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відомості
приватизації

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 18 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22-44-44.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення
суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог
Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003
№ 1891 (зі змінами).
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля
майстерні загальною площею 252,3 м2 з майданчиком асфальтобетонним. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Мета проведення оцінки:
приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5310,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу. Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5590,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5590,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Замовник та платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783. Електронна адреса замовника
конкурсу: korpprava_74@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Чернігівській області о 15.00 20 серпня
2018 року за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
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: частина приміщення на першому поверсі гуртожитку № 1 площею 2,0 м2 за адресою: вул. Чіковані, 17,
м. Черкаси та частина приміщення на першому поверсі гуртожитку
№ 2 площею 2,0 м2 за адресою вул. Самійла Кішки, 191, м. Черкаси.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий
навчальний заклад «Університет банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі гуртожитку
№ 1 за адресою: вул. Чіковані, 17, м. Черкаси та частина приміщення на
першому поверсі гуртожитку № 2 за адресою вул. Самійла Кішки, 191,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю.В.
Дата оцінки: 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ
Шевченківського коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 74, с. Шевченкове, Звенигородський район, Черкаська область. Платник робіт з
оцінки: ФОП Колісник Г.М.
Дата оцінки: 31.07.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення третього поверху
бізнес-інноваційного центру загальною площею 23,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Я. С.
Дата оцінки: 31.07.2018.
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 (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).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно
із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити:
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«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію), по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до
Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3); підтвердних документів, а саме: 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 спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5).
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу
ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 08 серпня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 13 серпня 2018 року об 11.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: кран козловий в. п. 125 тн (інвентарний № 1059, реєстровий № 20588716.8. САГХГУ097, адреса
місцезнаходження: 60232, Україна, Чернівецька обл., Сокирянський р-н,
с. Василівка), який в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшов
до статутного (складеного) капіталу ПрАТ «Укргідроенерго» та перебуває на балансі філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ
«Укргідроенерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: 60232, Україна, Чернівецька обл., Сокирянський
р-н, с. Василівка. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: вантажопідіймальні
послуги. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 1118552950 грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
2 172 115,24 грн станом на 30.06.2018. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення (1-116)
площею 11,0 м2 на першому поверсі адміністративного будинку
(літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України в оперативному управлінні (користуванні) Новоселицької ОДПІ ГУ
ДФС у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., м. Новоселиця,
вул. Центральна, 108. Мета проведення незалежної оцінки: передача в
оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@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: 4155,04 грн станом на 30.06.2018.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1569 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна,
108. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок):
258329,88 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна
виступатиме Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: по
об’єкту оцінки № 1 – юридична особа – ТОВ «Вишгород-СГЕМ»; по об’єкту
оцінки № 2 – фізична особа – підприємець – Пліш Михайло Лук’янович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможців: по об’єкту оцінки № 1 – 1,6 тис. грн, по об’єкту
оцінки № 2 – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1 Оцінка об’єктів в матеріальній
формі та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них» та
1.2 «Оцінка машин і обладнання».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (відповідно до розділу 1 Положення) разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є машини, обладнання.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є нерухоме майно (земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної та
торговельної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсів. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок: (0372) 55-44-84.

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди.

№
з/п

1
2

Орієнтовна
дата оцінки
Назва об’єкта Пло- 2 Адреса об’єкта
БалансоутриПлатник робіт з Очікувана
оцінки
ща, м
оцінки
мувач
оцінки об’єкта найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки, грн
Нежитлові
383,6 м. Київ, вул. Пол- ДП «НДВА «Пуща- ФОП Желдак
31.07.2018
приміщення
кова, 55
Водиця»
В. І.
6000
Частина не8,0 м. Київ,
ДВНЗ «КНЕУ ім. ФОП Ратушняк 31.07.2018
житлового
вул. Мельникова, В. Гетьмана»
В. С.
3000
приміщення
81, літер «Д»

3 Нежитлові
приміщення

165,9 м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-А

4 Частина нежитлового
приміщення
5 Нежитлове
приміщення

2,0

м. Київ, вул. М.
Коцюбинського, 7

54,72 м. Київ, вул. Б.
Хмельницького,
8/16

6 Нежитлове
приміщення

51,3

м. Київ, просп.
Героїв Сталінграду, 2

7 Нежитлове
приміщення

57,0

8 Нежитлове
приміщення

49,9

м. Київ, пр-т К.
Комарова, 1, корпус № 11
м. Київ, вул. Шолуденка, 10, корпус № 14

9 Нежитлові
приміщення

61,29 м. Київ, вул. В.
Чорновола, 28/1,
корпус № 11а

10 Нежитлове
приміщення

96,7

11 Частина чаші
стадіону та
частина споруди при виході зі стадіону
12 Нежитлові
приміщення

м. Київ, вул. Преображенська
(І. Клименка), 25
14,0 м. Київ, вул. Ве(11,0 лика Васильківта 3,0) ська, 55
61,1

м. Київ, просп.
Перемоги, 44

ДП «УКРРИБПРО- ВГО «ВсеукраїнЕКТ»
ське об’єднання
правників»
Рахункова палата ПАТ «Державний ощадний
банк України»
Українське наТОВ «I’комм»
ціональне інформаційне агенство
«Укрінформ»
Державний
ФОП Козік В. О.
університет інфраструктури та
технологій
Національний
ТОВ «Тренінгавіаційний універ- центр КьюЕйситет
Лайт»
Національна
БО «Фундація
дитяча спеціалі- Дім Р. Макзована лікарня
Дональда в
«Охматдит»
Україні»
Національна
БО «Фундація
дитяча спеціалі- Дім Р. Макзована лікарня
Дональда в
«Охматдит»
Україні»
ДП «Державний
ГО «Маестро»
проектний інститут «Діпроверф»
ДП «НСК «Олім- ПрАТ «Київстар»
пійський»

31.07.2018
4500

ДП «НКХФ фільмів ФОП Черняк
ім. О. Довженка» Т. В.

31.07.2018
4000

31.07.2018
2500
31.07.2018
4000
31.07.2018
4000
31.07.2018
4000
31.07.2018
4000
31.07.2018
4000
31.07.2018
4000
31.07.2018
5000

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло- 2 Адреса об’єкта
ща, м
оцінки

1 Частина нежитло4,0
вого приміщення
2 Частина даху та
9,0
частина асфальто- (4,0 та
ваного майданчика 5,0)
3 Асфальтований
711,0
майданчик
4 Нежитлове при15,6
міщення
5 Нежитлове приміщення
6 Частина нежитлового приміщення

м. Київ, вул. Сеченова, 6
м. Київ, пр-т
Повітрофлотський, 39/1
м. Київ, Кільцева дорога, 4
м. Київ,
вул. ДовнарЗапольського, 16
84,1 м. Київ,
вул. Шолуденка,
33/19
1,0 м. Київ, Дорога
кільцева, 4а

Балансоутримувач

КНУ ім. Т. Шевченка
ДП «Укрдіпродор»
ДНВП «Електронмаш»
НМА післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика
Головне управління ДФС у
м. Києві
Вище професійне училище
№ 33 м. Києва

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки, грн
ТОВ «МПС
30.06.2018
«Постірай-Ка!»
2500
ТОВ «лайф30.06.2018
селл»
4500
Платник робіт з оцінки
об’єкта

ФОП Ящишина Н. О.
ФОП
Рибалко Н. М.

30.06.2018
6500
31.07.2018
3500

ПОГ «Ліко»

31.07.2018
4000

ФОП
Зровко І. Ю.

31.07.2018
2500

Конкурси відбудуться 13 серпня 2018 року о 15.00 в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 06 серпня 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться «13» серпня 2018 року», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формою.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у
пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та частина асфальтованого майданчика, частина чаші стадіону та частина споруди при
виході зі стадіону є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних
пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик
є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50-г, телефон для довідок: 281-00-32.
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 19.07.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 (у тому числі 4,4 м2 – площа спільного користування) першого поверху головного навчального корпусу за
адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1950 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Медова
1, інвентарний номер 630, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ661
(у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск) та гідротехнічні споруди ставу Медова 2, інвентарний номер 631, реєстровий номер
25592421.82.ААЕЖАЖ662 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водовипуск), розташованих за адресою: Тернопільська обл.,
Козівський р-н, на території Малоплавучанської с/р, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано Тернопільське
обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду Вартість виконання робіт з оцінки – 6750 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 18.07.2018
1. Частина вбудованих нежитлових приміщень № 14, 29 – 31 загальною
площею 147,0 м2, що знаходяться на цокольному поверсі будівлі гуртожитку (літ. «А-6»). м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 980 грн.
2. Нежитлові приміщення загальною площею 36,3 м2, які розміщені на
першому поверсі чотириповерхової будівлі адміністративного корпусу.
м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
3. Частина бічного фасаду будівлі загальною площею 77,0 м2. м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.
4. Нежитлові приміщення № 3, 4 на першому поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні, водокачки літ. «2 Ж-1» загальною
площею 57,3 м2. м. Львів, вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 998 грн.
5. Нежитлове приміщення загальною площею 50,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська,
168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 25.07.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 4 – 34,1 м2, № 5 – 11,4 м2, загальною площею 45,5 м2 будівлі гаража (літ. Б), що перебувають на балансі
Управління поліції охорони у Вінницькій області, за адресою: Вінницька
обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Короленка, 17, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2096 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Новікову
Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – одноповерхової будівлі, у т. ч.: приміщення побутового обслуговування (№ 1 –
7,59 м2, № 2 – 9,99 м2); приміщення соцкульту (№ 3 – 7,45 м2, № 4 – 2,92,
№ 5 – 26,76 м2, № 6 – 5,54 м2), загальною площею 60,25 м2, що не увійшла
під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», за адресою: 22402, Вінницька обл.,
Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Українська, 35, з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
пропідсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 19.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: нежитлові
приміщення площею 36,1 м2 в будівлі магазину № 11, що перебувають на
балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс» та знаходяться за
адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 3а (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Чоповичі площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Малинськтй р-н, с. Пристанційне, вул. Залізнична, 1б (вартість виконання – 1750,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Рихальське площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» та
знаходиться за адресою: Ємільчинський р-н, с. Рихальське, вул. Привокзальна, 6 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Музичука Петра Олександровича по об’єктах:
нежитлове приміщення буфету площею 102,1 м2 у навчальному корпусі
№ 4, що перебуває на балансі Житомирського державного університету
ім. І. Франка та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська,
40 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Яблунець площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Яблунець, вул. Привокзальна, 1 (вартість виконання – 1750,00 грн,
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Радуліно площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підроз-
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ділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» та
знаходиться за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка
(вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 30,0 м2 в будівлі магазину (літ. А), що
перебувають на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс» та знаходяться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт Новогуйвинське, вул. Миру, 6а (вартість виконання – 1750,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Пенізевичі площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» та
знаходиться за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пенізевичі
(вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Вершниця площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський
р-н, с. Вершниця, вул. Залізнична, 1а (вартість виконання – 1750,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Новоград-Волинський площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ
«Укрзалізниця» та знаходиться за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 7а (вартість виконання –
1750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Ірша площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н,
с. Ірша, вул. Привокзальна, 24 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Ушиця площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Нова
Ушиця, вул. Привокзальна, 1д (вартість виконання – 1750,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про прідсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 24.07.2018
Для проведення незалежної оцінки:
об’єкт державної власності малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – ливневий колектор, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2, з метою приватизації шляхом викупу балансоутримувачем переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 6000 грн, термін виконання – 7 днів;
об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно –
вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею
756,8 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Болгарська, 3 з метою приватизації шляхом викупу балансоутримувачем переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2357 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 23.07.2018
№
з/п
1

2

3

4

Назва об’єкта оцінки,
мета проведення оцінки

Вартість
виконання
робіт,
грн
1740

Строк
виконання
робіт
(дні)

ФОП Тарнопольський
Анатолій
Пилипович

1800

4

ТОВ «Інвестиційна група «Захід»

2130

5

ФОП Тарнопольський
Анатолій
Пилипович

1800

4

Переможець
конкурсу

Приміщення загальною площею 22 м2 (кімнати № 47,48) на
третьому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики в ІваноФранківській області та знаходиться за адресою: ІваноФранківська обл., м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
Приміщення загальною площею 15 м2: частина даху та горища площею 10 м2 та приміщення спільного користування
площею 5 м2 адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі державної установи «Інститут охорони ґрунтів
України» Івано-Франківської філії ДУ «Держґрунтохорона»
області та знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
Приміщення загальною площею 329,4 м2, у тому числі:
частина приміщення першого поверху загальною площею 88,4 м2 та підвальне приміщення загальною площею
241,0 м2 адмінбудівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківського філіалу державного підприємства «Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІ ПРОЕКТРЕКОН-СТРУКЦІЯ» та знаходиться за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 29. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди
2
Приміщення загальною площею 83,7 м (кімнати згідно з техпаспортом: № 39 – 27 м2; № 40 – 33,7 м2, коридор № 35 –
20,5 м2, кімната для вмивання № 29 – 1,2 м2, вбиральня
№ 31 – 1,3 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ «Держґрунтохорона» області та знаходяться за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди

ТОВ «ЕКАЗахід»

5

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 19.07.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.

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

№
з/п
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Строк
виконання робіт
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасаФОП Кравцова
2260
4
жирського термінала «D» площею 4,0 м2 за адресою: Людмила
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, на балансі ДП Ігорівна
«МА «Бориспіль»
Частина твердого покриття «Майданчик для засобів
ТОВ «ІВ Груп»
3040
5
перонної механізації», інв. № 47573, загальною площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Частина нежитлового приміщення, загальною площею ПП «Бізнес
2260
4
3,7 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» консалтинг»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, на
балансі ДП «МА «Бориспіль»
Частина нежитлового приміщення загальною площею ТОВ «Консал2730
4
7,8 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» тінг центр»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, на
балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нежитлове приміщення (гараж) загальною площею
ПП «ГАРАНТ2790
2
33,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишгород,
ЕКСПЕРТ»
вул. Кургузова, 13
Нерухоме державне майно загальною площею
ТОВ «Україн2750
4
145,17 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари,
ські інноваційні
Промвузол, на балансі ДП «Завод порошкової мета- консультанти»
лургії»
Приміщення № 2 (сушильна камера) в будівлі приФОП Щас2750
4
різочного цеху та сушильних камер (інв. № 72) залива Надія
гальною площею 70,0 м2 згідно з поверховим планом Зуфарівна
на будівлю літер «А1-А2» за адресою Київська обл.,
смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, на балансі
ДП «Київський військовий деревообробний завод»
Частина асфальтованого майданчику біля будівлі
ТОВ «ІНЖИ2790
2
складу матеріалів площею 150 м2 за адресою: КиївНІРИНГОВИЙ
ська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 18, на баЦЕНТР ЕКСлансі Бортницького міжрайонного управління водного КОН»
господарства ім. Гаркуші М. А.
Частина надбудови двох 5-поверхових навчальних
ПП «ГАРАНТ2790
2
корпусів площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл.,
ЕКСПЕРТ»
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, на балансі Університету Державної фіскальної служби України
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлова будівля складу з добудовою з піноблоків ТОВ «ІНЖИ4320
2
площею 149,5 м2 та нежитлова будівля складу з силі- НІРИНГОВИЙ
катної цегли загальною площею 71,1 м2 за адресою: ЦЕНТР ЕКСКиївська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка,
КОН»
вул. Бориспільська, 2, на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства
ім. М. А. Гаркуші
Бетонований майданчик загальною площею 1000,0 м2 ТОВ «ГАРАНТ3749
3
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, уро- ЕКСПЕРТИЗА»
чище Млиново, на балансі Дніпровського басейнового
управління водних ресурсів
Приміщення речового складу та офісного приміщення ТОВ «ГАРАНТ2749
3
загальною площею 146,0 м2, за адресою: Київська
ЕКСПЕРТИЗА»
обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, на балансі Бучанської виправної колонії № 85
Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціноч- Вартість
ної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошеного на 18.07.2018
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), рішенням комісії
з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідань від 18.07.2018)
вважає таким, що не відбувся 18.07.2018 конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач
відсутній; зберігач – ТОВ «Кононівський елеватор». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП
15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення
«Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна,1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні.
3. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35
загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009
прийнято рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна,1. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні.
4. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею
251,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП
15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення
«Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні.
5. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Дорожник». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Південьзахідшляхбуд» (постановою господарського суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнано банкрутом. Триває ліквідаційна процедура).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Татарбунарський р-н,
с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С.А». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
7. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею 54,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський
р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
8. Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої їдальні загальною площею
588,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Плієва,
1г. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові споруди загальною площею
1526,3 м2 з устаткуванням. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
10. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишнього учбового комбінату загальною площею 986,6 м2 у складі: будівля літ. «А» площею 986,6 м2;
металева огорожа № 1, 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
пров. Бісквітний, 16а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу.
Дата проведення конкурсу буде оголошена додатково.
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