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засновано у вересні 1993 року

1 серпня 2018 року

офіційне видання фдму
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 конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у підвалі 6-поверхової учбово-адміністративної будівлі, літ. А-6, інв. № 10310001,
реєстровий № 23322597.1.ХПШРЛК001, загальною площею 8,69 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 18.04.2018
становить 68 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне управління справами.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 1 387,02 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 – червень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 231,17 грн, при орендній ставці
4 % 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 буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
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. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. 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.
14. 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.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного 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 15 % 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 10.00 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 10.00.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитловий одноповерховий гаражний бокс, інвентарний № 101310197, реєстровий № 08571363.1.ФХМАУК 035, літ. Ф-1, загальною площею 201,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що перебуває на балансі
Національного університету цивільного захисту України.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 02.05.2018
становить 488 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 36 652,50 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 – червень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 6 108,75 грн, при орендній ставці
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 складу.
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 державного 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 5 % 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 учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній звітний період); інформація 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.
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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’єктами оренди можна в робочі дні та години за
місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
ДК «Ядерне паливо» про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 86,4 м2
на другому поверсі адміністративної будівлі (далі – Будинок), реєстровий номер майна 36282830.1.ДЮФИЖБ004, що перебуває
на балансі Державного концерну «Ядерне паливо», за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 34.
Будинок, приміщення якого передаються в оренду, наказом Управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища від
18.03.1999 №16 занесений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва. Будинок розташовується на території пам’ятки
містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 927-Кв).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 30.04.2018 становить 2 735 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – травень 2018 р. становить без урахування ПДВ 10 679,95 грн;
мета використання: розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької діяльності
(орендна ставка не більш як 50 м2 – 3 %, для частини площі, що перевищує 50 м2, – 7 %);
розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
64 079,70 грн без ПДВ. Гарантійний внесок повинен бути здійснений
шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс
рахунок або шляхом надання банківської гарантії, згідно з постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок проведення
конкурсу);
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Державний концерн «Ядерне паливо»; рахунок одержувача – 26002434188; код одержувача 36282830; банк одержувача – АТ
«Райффайзен банк Аваль» у м. Києві; код банку одержувача 380805; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для
участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 86,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, без ПДВ;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на
торгах платою є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців;
будинок, приміщення якого надаються в оренду, наказом Управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища від
18.03.1999 № 16 занесений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва. Будинок розташовується на території пам’ятки
містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 927-Кв);

орендар повинен забезпечити збереження орендованого майна –
щойно виявленого об’єкта культурної спадщини (за видом – архітектура)
відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та
умов охоронного договору, укладеного між орендодавцем та Управлінням
охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації від
24.06.2015 № 3156, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не
гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
орендар має право використовувати нежитлові приміщення виключно
відповідно до вимог охоронного договору;
орендар повинен безперешкодно допускати представників органу охорони культурної спадщини КМДА та орендодавця для здійснення контролю
за виконанням правил утримання щойно виявленого об’єкта культурної
спадщини та перевірки виконання умов охоронного договору;
оренда без права приватизації та суборенди;
реорганізація орендодавця або перехід права власності на орендоване
майно до третіх осіб не є підставою для зміни або припинення чинності
договору оренди і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників);
орендна плата перераховується до державного бюджету та орендодавцю у співвідношенні 30 % до 70 % відповідно (щомісяця не пізніше 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням щомісячного індексу інфляції;
протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди орендар
повинен укласти з орендодавцем, як балансоутримувачем орендованого майна, договір про відшкодування витрат орендодавця на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, в якому
обов’язково передбачити відшкодування витрат з плати за користування
земельною ділянкою;
у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору оренди після закінчення строку його чинності протягом одного місяця договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих
умовах, які були передбачені договором оренди, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору. Зазначені дії оформляються
додатковим договором, який є невід’ємною частиною договору оренди,
за умови обов’язкової наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди;
поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок
власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю орендодавця;
вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за згодою орендодавця, компенсації не підлягає;
здійснювати поточний ремонт або невід’ємні поліпшення орендованого майна з обов’язковим дотриманням вимог Закону України «Про охорону
культурної спадщини» та умов охоронного договору на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини № 3156 від 24.06.2015, укладеного між
Управлінням охорони культурної спадщини Київської міської державної
адміністрації та орендодавцем;
компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів після
укладення договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної
оцінки об’єкта оренди (за наявності підтвердних документів);
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про оцінку
майна (франшиза безумовна – 0 %), на користь орендодавця, як балансоутримувача, і протягом 5 днів після страхування надати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок, підписаний між орендодавцем та переможцем конкурсу щодо стану майна;
переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди;
у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 30% до державного бюджету та
70% орендодавцю;
у разі невиконання обов’язку щодо повернення майна орендодавець
має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної

щомісячної орендної плати за користування майном за весь час прострочення до підписання акта приймання-передавання (повернення), який
підтверджує фактичне повернення орендованого майна;
сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання;
у разі порушення переможцем конкурсу строку повернення проекту
договору оренди відповідно до пункту 30 Порядку проведення конкурсу
сплачений ним гарантійний внесок не повертається;
у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і орендодавцю у співвідношенні
30 % до державного бюджету та 70 % орендодавцю відповідно;
гарантійні внески протягом семи робочих днів з укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу;
у разі, коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом 5 пункту 4 Порядку проведення
конкурсу, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників;
у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
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. Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової
плати торгів.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок; письмову
згоду претендента щодо виконання умов охоронного договору; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до
законодавства (у довільній формі за підписом керівника).
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 15-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, Державний концерн
«Ядерне паливо», каб. 507.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні
до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кабінет 507). Заява з документами на участь у конкурсі приймається у конверті з написом
«На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа), відбитком печатки щодня з 9.00 до 17.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – з 9.00 до 16.00 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, Державний концерн «Ядерне паливо», каб. 507.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу (каб. 507). Конкурс проводиться відповідно
до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні щодня з 9.00 до
17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.00 за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у
Державному концерні «Ядерне паливо» за тел. (044) 224-57-70.

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна казна Управління Державної казначейської служби України у МогилівНерухоме майно –нежитлове вбудоване
чейська служба Подільському районі та м. Могилів Подільському Вінницької області, приміщення на 1-му поверсі 3-поверхової
України
24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилівбудівлі (літ. А)
Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30, тел. (04337) 6-81-44

мета використання

37 696,00

2 роки 364 дні

Розміщення телекомунікаційної апарату
ри (послуги з доступу до Інтернету)

242,4

823 433,00

1 рік

Проведення занять різними видами
спорту, спрямованих на навчання людей
з інвалідністю засобам самозахисту

3 Міністерство вну 40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій облас Нерухоме майно – частина нежитлового
40112249.1.ГЦЛОБШ001 21010, м. Вінниця, вул. Бо
трішніх справ
ті, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, тел. (0432) 66-16-94
вбудованого приміщення вестибуля на 1-му
танічна, 24
поверсі адмінбудівлі з прибудовами (літ. А)

3,0

24 138,00

2 роки 11 місяців

Розміщення автомата «Комбіснек» (кава
і снеки)

4 Міністерство обо 37515247, Філія «Вінницький проектний інститут» державного під
Нерухоме майно –нежитлові вбудовані
рони України
приємства Міністерства оборони України «Центральний проектний приміщення на 4-му поверсі адміністратив
інститут», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, тел. (0432) 51-12-96 ної будівлі

63,0

369 369,00

2 роки 364 дні

Виробництво ювелірних виробів

129,1;
43,1

227 732,00;
88 786,00

2 роки 364 дні

Розміщення та обслуговування власного
автотранспорту, який використовується
для виробничих потреб

25499785, Державний навчальний заклад «Центр професійно-тех Нерухоме майно –нежитлові вбудовані
нічної освіти № 1 м. Вінниці», 21001, м. Вінниця, вул. Сергія Зулін приміщення у підвалі навчального корпусу
ського (колишня Тарногородського), 27, тел. (0432) 50-98-64
(літ. А1)

5 Державне аген
ство водних
ресурсів

35373963, Вінницьке регіональне управління водних ресурсів,
21018, м. Вінниця, вул. Стуса, 7

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване
приміщення майстерні для ремонту меха
нізмів (літ. Б); гараж бокс (літ. З)

–

24000, Вінницька обл.,
Могилів-Подільський р-н,
м. Могилів-Подільський,
вул. Сагайдачного, 1/30

загальна вартість майна за не максимально мож
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
4,9

2 Міністерство
освіти і науки
України

38031302.1.АААГБД118

місцезнаходження

21001, м.Вінниця, вул. Сер
гія Зулінського (колишня
Тарногородського), 27

07989865.1.

21027, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 68

35373963.22.КФГДЛС008; м. Вінниця, Сабарівське
35373963.34.КФГДЛС022 шосе, 23

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 РВ ФДМУ по Во
линській області

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридич
на адреса, контактний телефон)
–

найменування

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

Протирадіаційне
укриття (А-5)

–

45200, Волинська обл., м. Ківерці,
вул. Грушевського, 26

загальна площа,

м2

вартість майна за незалежною
оцінкою, грн

максимально можливий строк
оренди

мета використання

272 248,00

2 роки 364 дні

Для розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності

536,4

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

Балансоутримувач
№ Назва органу
назва, юридична адреса,
з/п управління (код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загаль вартість майна за максимально
на пло незалежною оцін можливий
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди

мета використання

1 Національ
на поліція
України

40108625, Головне управління Національ Нежитлові приміщення будівлі основної з прибудовами (літ. А)
ної поліції в Житомирській області,10008,
м. Житомир, вул. Старий Бульвар, буд. 5/37

40108625.3.АААДИА571 -

Житомирська обл., м. Коростишів,
вул. Різдвяна, 7

51,5

135 960,00

2 роки 364
дні

Проведення діяльності
у сфері охорони громад
ського порядку та безпеки

2 Національ
на поліція
України

40108625, Головне управління Національ Нежитлові приміщення будівлі паспортного столу (літ. А-4)
ної поліції в Житомирській області,10008,
м. Житомир, вул. Старий Бульвар, буд. 5/37

40108625.3.АААДИБ021 -

Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Героїв України, 67

94,8

240 520,00

2 роки 364
дні

Проведення діяльності
у сфері охорони громад
ського порядку та безпеки

25592421.23.ААЕЖАГ893; 25592421.23.ААЕЖАГ862;
25592421.23.ААЕЖАГ863; 25592421.23.ААЕЖАГ864;
25592421.23.ААЕЖАГ865; 25592421.23.ААЕЖАГ866;
25592421.23.ААЕЖАГ867; 25592421.23.ААЕЖАГ868;
25592421.23.ААЕЖАГ892

На території Радомишльської міської
територіальної громади (колишня
Кримоцька сільська рада) та Білокри
ницької селищної ради Радомишль
ського району Житомирської області

–

1 980 485,00

2 роки 364
дні

Для риборозведення

3 Державне
25592421, ДП «Укрриба», вул.Тургенєв
агентство
ська, 82а, м. Київ, 04053, тел./факс (044)
рибного гос 486-07-91
подарства
України

Гідротехнічні споруди (ставу-накопичувача інв. № 1535, нагульного ставка
№1 інв. № 1525, нагульного ставка № 2 інв. № 1526, нагульного ставка
№ 3 інв. № 1527, нагульного ставка № 4 інв. № 1528, нагульного ставка
№ 5 інв. № 1546, нагульного ставка № 6 інв. № 1547, нагульного ставка
№ 7 інв. № 1548, ріки в поймі р. Тетерів (водопадаючий канал) ін. № 1529)

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

1 серпня 2018 року

№ 62 (1186)

3

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

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

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

реєстровий
номер майна

найменування

23925539, Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного Частина приміщень першого по
торговельно-економічного університету, 78200, Івано-Франківська обл., м. Ко верху будівлі харчоблоку
ломия, вул. Б. Хмельницького, 2а, тел. (03433) 21-58-64

–

загальна вартість майна за незалеж
площа, м2
ною оцінкою, грн

місцезнаходження
Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Б. Хмель
ницького, 2а

75,58

максимально можливий
строк оренди

521 450,00
станомна 31.05.2018

2 роки 11місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі

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
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство осві 00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та Нежитлове вбудоване приміщення
ти і науки України біотехнологій ім.С.З.Гжицького, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. 260-28-89 1-го поверху адміністративної будівлі

Інформація відсутня

загальна
площа, м2

місцезнаходження
Львівська обл., Городоцький р-н,
с. Переможне вул. Сагайдачного, 1

28,0

вартість майна за неза максимально можли
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
91 980,00
станом на 31.05.2018

1 рік

мета використання
Розміщення відділення
поштового зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

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

Міністерство освіти 02066753, Національний університет кораблебудування імені Адмірала
і науки України
Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, тел. (0512) 37-05-80

реєстровий номер місцезнаходження
майна

найменування
Нежитлове приміщення (частина холу)
першого поверху навчального корпусу

–

загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

м. Миколаїв, просп.
Центральний, 3

12,3

58 700,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення ксерокса, розміщення комп’ютера
та здійснення торгівлі канцтоварами

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

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

1 Міністерство освіти 02125527, Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету Нежитлові
і науки України
ім. О. Довженка, 41400, Сумська обл. м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51, тел. (066) 917-42-21 приміщення

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

–

Сумська обл., м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 51

загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
55,0

5 225,00

2 роки 364дні

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж това
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
номер майна місцезнаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство осві 02125609, Херсонський державний університет, 73003,
ти і науки України м. Херсон, вул. Університетська, 27, тел. (0552) 32-67-05

Частина холу на першому поверсі
навчального корпусу № 1

–

м. Херсон, вул. Уні
верситетська, 27

5,3

35 194,00

2 роки 11 місяців

Продаж газет та журналів на 1,0 м2, продаж поліграфічної продукції, канц
товарів в навчальному закладі на 2,0 м2; продаж непродовольчих товарів на
2,0 м2 та розміщення ксерокопіювального апарата на площі 0,3 м2

2 Міністерство осві 02125609, Херсонський державний університет, 73003,
ти і науки України м. Херсон, вул. Університетська, 27, тел. (0552) 32-67-05

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі будівлі гуртожитку № 3

–

м. Херсон, вул. Уні
верситетська, 2

13,9

76 009,00

2 роки 11 місяців

Здійснення побутового обслуговування населення

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».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – будівля 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, перебувають на зберіганні ТОВ «М2 Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40887961).
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):-. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017: 46768 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
4,5 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’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 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 та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); інформації про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення форами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
14.08.2018 (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.

№ 62 (1186)

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.08.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Він
ницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 67-26-08.

Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – гараж
літера «Б-1» загальною площею 39,5 м2 за адресою: Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22, що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Олени Хохол, 22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації. Телефон:(0332) 24-00-57. Телефакс: (0332)
24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема
будівля – гараж (площею до 300 м2).
Особа – платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Волинській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 №2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 року № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ
по Волинській області у разі якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством;
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду
та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
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.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 у РВ ФДМУ по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ТРИМОБ».
Дата оцінки – 11.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 22,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський міський відділ з обслуговування м. Павлограда
та Павлоградського району ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Павлоград, вул. Луганська, 76а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління МВС України в Дніпропетровській області
Новомосковський міський відділ (з обслуговування м. Новомосковськ та
Новомосковського району). Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. М. Головко, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 4. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2 (в т. ч. 2,5 м2
площа загального користування). Балансоутримувач: Експлуатаційнотехнічний вузол зв’язку Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Межова, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: частини даху.
 5. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26 об’єднаного загону Державної
спеціальної служби транспорту. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана най-
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більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення друкарні
площею 648,7 м2 та асфальтобетонний майданчик площею 8,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 5а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Підприємство Норма». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель та майданчики.
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 31,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська філія Державного підприємства «УкрНДІІНТВ».
Адреса: м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки – 12.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
частини даху.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
316,54 м2. Балансоутримувач: ПТУ № 6. Адреса: м. Дніпро, вул. Канатна,
16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – КПЗО «ДОС ДЮСШ для дітей – інвалідів» ДОР. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
145,2 м2. Балансоутримувач: 21 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
Покровський р-н., смт Просяна, вул. Залізнична (Радянська), 1б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – СФГ «Славутич». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
63,5 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна В. І. Леніна), 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Дата оцінки – 09.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
262,64 м2 (в т. ч. 24,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: ДФ «Дніпродіпродор». Адреса: м. Дніпро, вул. О. Оцупа, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Кузнєцов А. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
16,72 м2 (в т. ч. 1,52 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського,
76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ТРАК ПАРТС ГРУП 2013». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
88,2 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Хуруджі Л. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
28,23 м2. Балансоутримувач: ДП «КБ «Південне». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – БО «БФ «Доброчинність людям». Дата
оцінки – 13.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
39,2 м2 (корисна площа – 34,7 м2 та площа іншого використання –
4,5 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мілютіна І. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 25,4 м2.
Балансоутримувач: Казенне підприємство «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Комаров А. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
майданчик, замощення.
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення в побутовому корпусі площею 34,6 м2, нежитлове вбудоване приміщення у
виробничому корпусі площею 13,0 м2, навіс площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів Нікопольске міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лісна, 7а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Універсал КІА». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель, навіси.
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
477,1 м2. Балансоутримувач: Управління соціального захисту населення Синельниківської районної державної адміністрації. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – Релігійна громада «Християнська церква «Нове покоління» у
м. Синельникове». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 19. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 35,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Катеринославхліб». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики, замощення.
 20. Назва об’єкта: майданчик площею 64,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізьке
шосе, 19Д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «КСЕМ». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
майданчик, замощення.
 21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
2261,6 м2 (у т. ч. 205,60 м2 загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ВНЗ «Дніпровський міжнародний медичний університет». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 22. Назва об’єкта: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код ЄДРПОУ 23073489) у кількості 552478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят вісім)
штук, загальною номінальною вартістю 27 623 900,00 (двадцять
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сім мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) гривень, що
становить 21,5524 % статутного капіталу товариства. Види економічної діяльності (коди КВЕД): 27.20 – виробництво батарей і акумуляторів
(основний); 72.19 – дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: 128 171,00 тис. грн. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом
викупу. Замовник/Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 35,00 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: пакет
акцій акціонерного товариства.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку
конкурсну документацію:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до Регіонального відділення повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись 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 16.01.2018 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в
календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 16 серпня 2018 р.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні 22.08.2018 о
10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально-визначеного майна – об’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставка водоснабжаючого № 5 площею 95,1139 га, що перебуває на балансі
ДП «Укрриба» (код ЄДРПОУ 25592421). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, в межах земель Сергіївської с/р, за
межами с. Сергіївка.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: Приватне підприємство «Агропромбуд».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна – 6,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки споруд, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені 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 п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду
державного майна по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області (3-й поверх) не
пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 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.

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Нежитлові приміщення загальною площею 31,4 м2, в т. ч.
корисною 27 м2 (кімнати № 28, 37), 2-го поверху в будинку РВС
м. Долини, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області та знаходиться за адресою: ІваноФранківська обл., Долинський район, м. Долина, вул. Пушкіна, 12. 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 – приватна фірма «МОНРЕМО».
 2. Гараж загальною площею 30,8 м2 (№ 1 згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі Управління Державної казначейської
служби України в Тисменицькому районі Івано-Франківської області та
знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький район,
м. Тисмениця, вул. Галицька, 15. Запланована дата оцінки: 31.07.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки –
Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ТОВ «ПАККО Холдинг».
 3. Приміщення загальною площею 12,1 м2 (кімната № 50 згідно з техпаспортом) на другому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Державної установи «Інститут охорони ґрунтів

України» Івано-Франківської філії ДУ «Держґрунтохорона» та знаходиться за адресою: м, Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата
оцінки: 31.07.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки –
Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ТОВ «Інвест Фінанс Компані».
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 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, 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 провадження 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 у кабінеті № 315 приміщення РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Нежитлові приміщення (літера «А»), а саме: веранда № ІІІ14,1 м2, коридор – № 1-1 – 15,9 м2, кабінет № 1-2 – 5,2 м2, кабінет
№ 1-3 – 13,4 м2, кабінет № 1-4 – 7,7 м2, вбиральня № 1-5 – 2,1 м2, коридор № 1-6 – 3,0 м2, кабінет № 1-7 – 6,2 м2, кабінет № 1-8 – 15,7 м2, кабінет
№ 1-9 – 5,0 м2, кабінет № 1-10 – 15,1 м2, кабінет № 1-11 – 2,1 м2, кабінет
№ 1-12 – 15,7 м2, коридор № 1-13 – 5,4 м2, кабінет № 1-14 – 22,2 м2, загальною площею 148,8 м2, які розташовані на першому поверсі за адресою: Київська обл., м. Тетіїв, вул. Вишнева, 1 та перебувають на балансі
ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Івашкевич В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель торговельного, торговельноадміністративного призначення.
 2. Нежитлове приміщення № 69 на 2-му поверсі бізнес центру
вантажного термінала (інв. № 47565) загальною площею 22,6 м2,
що розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, міжнародний
аеропорт «Бориспіль» та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ПрАТ «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 3. Частина нежитлових приміщення, а саме: частина приміщення
№ 3.1.29 площею 4,15 м2, та частина приміщення № 3.1.4 площею 3,6 м2 на
3-му поверсі пасажирського термінала «D», реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.1435. НЛТНПД1884, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль – 7,
Аеропорт, перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ПрАТ «Універсальне агентство з продажу авіаперевезень». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного, торговельно-адміністративного призначення.
 4. Нежитлове приміщення загальною площею 8,9 м2, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченка, 65а
та перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Григор’єва В. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель торговельного, торгівельноадміністративного призначення.
 5. Нежитлове приміщення № 252 (інв. № 47578) площею
18,0 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435. НЛТНПД1884, яке
розташоване на другому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного,
адміністративно-торговельного призначення.
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 6. Нежитлове приміщення № 3.1.4 (інв. № 47578) площею

32,0 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435. НЛТНПД 1884, яке
розташоване на третьому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного,
адміністративно-торговельного призначення.
 7. Нежитлові приміщення № 30, 31, 32, 33, 34 (інв. № 5073)
загальною площею 97,6 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.51.
НЛТНПД051, що розташовані в будівлі перонної механізації, за адресою:
Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та
перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, адміністративно-торговельного призначення.
 8. Нежитлове приміщення № 278 (інв. № 47578) площею 6,6 м2,
реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435. НЛТНПД1884, яке розташоване на другому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, адміністративноторговельного призначення.
 9. Нежитлове приміщення № 27 (інв. № 47565) загальною площею 24,5 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.64. НЛТНПД064,
яке розташоване на першому поверсі бізнес-центру вантажного термінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль» та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії
договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, адміністративно-торговельного призначення.
 10. Нерухоме майно виробничої бази з ремонту та комплектування автомобільного транспорту та бурового обладнання, розташоване за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське (с. Петрівське),
вул. Київська, 25, загальною площею 1634,10 м2 та перебуває на балансі
Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального
інституту «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: «ПРОМРЕСУРС ПЛЮС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
складського, виробничо-складського призначення.
 11. Нерухоме державне майно загальною площею 380,00 м2, а
саме: приміщення № 1 – 180,00 м2 та приміщення № 7 площею 200,00 м2
у будівлі цеху оздоблення корпусних меблів згідно з поверховим планом на будівлю літер «Р-Р1», розташовані за адресою: Київська обл.,
смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, перебувають на балансі ДП
«Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «СТАФПЛАСТ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, виробничо-складського призначення.
 12. Нежитлова будівля корпусу № 4 загальною площею
1965,6 м2 за адресою: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
просп. Червоноармійців, 2, перебуває на балансі ДП ВО «Київприлад».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «КОСТАЛ УКРАЇНИ». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 5280 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: окремо розташовані будівлі виробничого, складського призначення.
 13. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Кручок Н. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
приміщень торговельного призначення.
 14. Частина приміщення матеріального складу площею
77,50 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, перебуває на балансі Київської гідрогеологомеліоративної експедиції. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: Мельник Олександр
Григорович. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель,
виробничого, складського призначення.
 15. Частини приміщення № 278 та приміщення № 277 загальною площею 185,0 м2 на другому поверсі пасажирського термінала
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Венгруп». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного
призначення.
 16. Приміщення автогаража площею 220,4 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, перебуває
на балансі Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «КОМПАНІЯ ЕРГО». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель виробничого, складського призначення.
 17. Нерухоме майно загальною площею 6,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12, перебуває
на балансі Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Даниленко Д. М. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торгівельно-адміністративного, торговельного призначення.
 18. Частина нежилого приміщення загальною площею 3 м2
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, перебуває на балансі Університету Державної фіскальної служби України. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення
банкоматів.
 19. Нежитлове приміщення загальною площею 77,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, перебуває на балансі Головного управління Держсанепідемслужби у Київській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ФОП Потера Р. А. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельного
призначення.
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Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
у редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був
визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що
містяться в конверті до відділу управління персоналом та проходження
державної служби РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири
робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 16.08.2018 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області
) об 11.00, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

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: нежитлове приміщення загальною площею 11,8 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська, 75. Балансоутримувач:
Головне управління ПФУ у Львівській області. 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: Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська, 75. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Бродівське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 28,4 м2 на другому поверсі Звіринецької брами. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква,
пл. Вічева, 2. Балансоутримувач (орендодавець): Державний історикоархітектурний заповідник у м. Жовкві. 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: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, пл. Вічева, 2. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Хорощак Олександр Дмитрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 56, № 58 – 64)
загальною площею 286,8 м2 на другому поверсі нової частини триповерхового адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Богомольця, 9. Балансоутримувач: Державне підприємство «Львівський державний інститут проектування комунального
будівництва «Львівдіпрокомунбуд». 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. Богомольця, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Бельгійське містечко».
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.
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, 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, 2, 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно 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 ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок:
(032) 255-41-71; (032) 261-62-04.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності
 1. Найменування об’єкта оцінки: приміщення складу № 16
(955360.1. ААБАЛД733). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: балансоутримувач відсутній; зберігач – ТОВ «Кононівський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський
р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –. Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., Ананьївський р-н,
с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Цільове призначення земельної
ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15)
 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. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс
замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються –.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) станом на 31.08.2018
не визначена. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) –. Розмір земельної ділянки, усього –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська область,
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення
земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
 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. Телефон замовника конкурсу
(048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Розмір земельної ділянки, усього –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Цільове
призначення земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 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. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Розмір земельної ділянки,
усього –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Цільове призначення
земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
 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 район,
с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс
замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні
засоби) згідно з обліком – 1. Розмір земельної ділянки, усього –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська обл., Татарбунарський
район, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59. Цільове
призначення земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 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: 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 район, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная,
59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Розмір земельної
ділянки, усього –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 92-а; Цільове призначення
земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15)
 7. Найменування об’єкта оцінки: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –. Місце розташування земельної ділянки
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2. Цільове
призначення земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –.
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Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки –. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15)
 8. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 99. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –. Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Бочковича, 99. Цільове призначення земельної ділянки –. Правовий
режим земельної ділянки –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 9. Найменування об’єкта оцінки: будівля магазину загальною
площею 54,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62,
факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –. Місце розташування земельної ділянки: Одеська
обл., Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42. Цільове
призначення земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки –. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
 10. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеса, вул. Плієва, 1г. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу
(048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно
з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –.
Місце розташування земельної ділянки: Одеса, вул. Плієва, 1г. Цільове
призначення земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки –. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
 11. 1. Найменування об’єкта оцінки: державна частка розміром
50,9999% в статутному капіталі Українсько-білоруського спільного
підприємство «Одесмазсервіс» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ
«Одесмазсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеса, вул. Отамана
Головатого, 47. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком – 1. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього –. Місце розташування земельної ділянки –. Цільове призначення земельної ділянки –. Правовий режим земельної ділянки –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 6, 7,10 вище 6800 гривень комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 5, 12, 13 вище 6630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 4, 11 вище 15000 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 8, 9 вище 83000 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31 грудня
2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з
конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності
по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 14.08.2018. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 6501,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15. Телефони для довідок (048)
731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503)
20.08.2018 об 11.00.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
26,8 м2 (балансоутримувач: Конотопська районна державна адміністрація Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Соборна, 23. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650.
До участі в конкурсі по оцінці об’єктів допускаються претенденти, які
діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів
згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
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речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу. На кожному конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок: (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 15 серпня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 09 серпня 2018
року (включно).

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг
з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
40,48 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,68 м2) на четвертому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач: Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ДП «Подільський експертно-технічний центр держпраці». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
23,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,3 м2) на четвертому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач: Донецький
національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Яцков Дмитро Олександрович. Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею
83,2 м2 (за техпаспортом прим. № 7 – 33,2 м2, прим. № 8 – 32,4 м2,
прим. № 9 – 17,6 м2) у будівлі продовольчого складу. Балансоутримувач: Державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Кам’янецька, 39, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Репчонок Галина Вікторівна. Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина тамбура площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу. Балансоутримувач:
Шепетівський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: просп.
Миру, 23, м. Шепетівка, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – АБ «Укргазбанк». Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі будівлі навчальноадміністративного корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райфайзен Банк Аваль». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.06.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 657,2 м2 першого та другого поверхів учбового корпусу № 13.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Молодіжний спор
тивно-патріотичний клуб «МУРОМЦІ». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки –2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.06.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3б.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хилько М. П. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.06.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,87 м2
першого поверху адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Ріпкинському районі Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104.
Платник робіт з оцінки: ФОП Куліш Ю. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.06.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 п’ятого поверху дев’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хилько М. П. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.06.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: бетонне покриття загальною площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 55.
Платник робіт з оцінки: ФОП Климіша Р. Л. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Дата
оцінки: 30.06.18.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
204,7 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна казначейська служба
України у Талалаївському районі Чернігівської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Освіти, 38а.
Платник робіт з оцінки: Срібнянський районний центр зайнятості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.06.2018
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 268,6 м2
окремої одноповерхової цегляної будівлі (будівлі гаража). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Чернігівський обласний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:м. Чернігів, вул. Івана Богуна, 55.
Платник робіт з оцінки: ФОП Волошин Д. О. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Дата
оцінки: 31.07.2018
 9. Назва об’єкта оцінки: майданчик площею 16,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, 19.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Дата
оцінки: 31.08.2018
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 28,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернігівський
професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, Реміснича, 56.
Платник робіт з оцінки: ФОП Юков В. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Дата
оцінки: 31.07.2018
 11. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового майданчика площею 53,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ
«Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56.
Платник робіт з оцінки: ФОП Юков В. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Дата
оцінки: 31.07.2018.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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 не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.
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Визначення
2087/4
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

Визначення
2150/5
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

Визначення
3000/4
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Визначення
2000/3
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди
Визначення
2150/5
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

Визначення
2087/4
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди
Визначення
1840/3
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Визначення
1800/5
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди
Визначення
2200/5
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Визначення
3000/5
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

Визначення
2200/5
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди
Визначення
1800/5
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Визначення
2200/5
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Переможець
конкурсу
ТОВ «Північносхідна консалтин
гова група»
ПФ Агентство «Схід»
ПФ Агентство
«Схід»

Визначення
1800/5
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

ПФ Агентство «Схід»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Вартість
робіт, грн/
строк ви
конан
ня, кален
дарних днів
1900/3

ФОП Піщанська О. В.

12 Частина вестибуля кімн. № Д-18 на першому
поверсі 4-поверхового учбового корпусу (інв.
№ 70994, літ. «Д-4», пам’ятка архітектури) за
гальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 14, що перебуває на балансі
Харківського національного університету
радіоелектроники
13 Частина коридору – кімн. III на четвертому по
версі 8-поверхового блоку кафедри фізичного
виховання з переходом (інв. № 10300025, Літ.
«Б-4-8») загальною площею 1,0 м2 за адре
сою: м. Харків, узв. Куликівський, 20, що пере
буває на балансі Харківського національного
університету міського господарства ім. О. М.
Бекетова
14 Частина холу – кімн. ІІ на третьому поверсі
6-поверхового головного учбового корпусу
(інв. № 103000009, Літ. «Б1-6») загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, узв. Ку
ликівський, 12, що перебуває на балансі Хар
ківського національного університету міського
господарства ім. О. М. Бекетова
15 Нежитлове приміщення технічного по
верху та ділянку покрівлі 6-поверхового
адміністративно-виробничого корпусу № 12
(інв. № 99101) загальною площею 30,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8,
що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання
Комунар»
16 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5,
6, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 30б, 30в, 31,
32, 34, 35, 39, 40, II, III, V на 6-му поверсі
6-поверхової адміністративної будівлі, інв.
№ 73477/81783, літ. АІІІ-5, А-6 загальною
площею 733,2 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 9, що перебуває на балансі ДП
«УкрНТЦ «Енергосталь»
17 Нежитові приміщеня, вбудовані в 3-й поверх
триповерхової будівлі лабораторного корпусу,
загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Хар
ків, вул. Кооперативна, 7, що перебувають
на балансі Харківського коледжу Державного
університету телекомунікацій
18 Частина нежитлового приміщення аудиторії
першого поверху 4-поверхової будівлі учбо
вого корпусу (інв. № 103289630) загаль
ною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Енгельса, 19, що перебуває на балансі
Харківського національного технічного універ
ситету сільського господарства імені Петра
Василенко
19 Нежитлове приміщення технічного поверху
та ділянку покрівлі 6-поверхового адмініст
ративно-виробничого корпусу № 12 (інв.
№ 99101) загальною площею 39,75 м2
за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8,
що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання
Комунар»

Мета
проведення
оцінки

ПФ Агентство
«Схід»

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач

ПФ Агентство «Схід»

Переможець
конкурсу
ТОВ «Юридична
компанія «Кон
сулат»
ПФ Агентство «Схід»

Продовження таблиці

ПФ Агентство «Схід»

Визначення
3000/5
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

ПФ «Бонс»

Визначення
1850/4
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

ТОВ «Бізнес-Група Спів
дружність»

Визначення
2650/5
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

ТОВ «Константа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Вартість
робіт, грн/
строк ви
конан
ня, кален
дарних днів
2000/4

ПФ Агентство «Схід»

1 Нежитлове приміщення № 104 на першому
поверсі навчального корпусу (пам’ятка архітек
тури) загальною площею 32,4 м2 за адресою:
м. Харків, пл. Свободи, 6, що перебуває на ба
лансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна , 02071205, тел. 707-52-31
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 2-5, 5а,
6, 6а, 9-12 на 1-му поверсі 4-поверхового
учбового корпусу, інв. № 82315, реєстровий
№ 5349, літ. за техпаспортом А-4, загальною
площею 147,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кооперативна, 10, що пере
буває на балансі Харківського гідрометеоро
логічного технікуму Одеського державного
екологічного університету, ЄДРПОУ 26597739,
тел. 0577313269
3 Частина нежитлового приміщення – примі
щення побутової кімн. № 12 на 4-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 3 (Літ.
А-5) загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Студентський, 6, що пере
буває на балансі Харківського національно
го автомобільно-дорожнього університету,
02071168
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4-8, 1012, 15, 1/2 кімн. № 13, 14, 16, 18 площею
120,75 м2 на 1-му поверсі та напівпідвал
площею 165,3 м2 одноповерхової адміні
стративної будівлі, інв. № 10310024, літ. А,
загальною площею 286,05 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харків
ська, 2, що перебуває на балансі Куп’янського
міськрайцентру зайнятості, ЄДРПОУ 21247874,
тел. (05742) 5-64-91
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 65а на 2-му
поверсі 3-поверхового адміністративного бу
динку, інв. № 80285, реєстровий
№ 38855349.4.ХФРЦЧА015, літ. за техпаспор
том А-3, загальною площею 12,76 м2 за адре
сою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а,
що перебуває на балансі Державного універ
ситету телекомунікацій, ЄДРПОУ 38855349,
тел. 0442492529
6 Нежитлове приміщення – частина холу кімн.
№ 144б на першому поверсі 3-поверхового
адміністративного будинку, пам’ятка архітек
тури, інв. № 10310003, реєстровий №221, літ.
«А-3», загальною площею 10,0 м2 за адре
сою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні,
36, що перебуває на балансі Апеляційного
суду Харківської області, ЄДРПОУ 02894131,
тел. 0577519223
7 Нежитлові приміщення на 1-му та 2-му по
верхах спортивного комплексу Національного
технічного університету «Харківський політех
нічний інститут» площею 168,8 м2 та частина
відкритої автостоянки для розміщення авто
мобілів площею 600,0 м2, загальною площею
об’єкта оренди 768,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Алчевських, 50а, що перебувають на ба
лансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», 2071180,
тел.: (057) 707-66-01, 707-66-00
8 Ділянка покрівлі 5-поверхового будинку
учбово-лабораторного корпусу, загальною
площею 34,74 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Науки, 4, що перебуває на балансі Харків
ського національного медичного університету,
1896866
9 Нежитлове приміщення – кімн. № Д-42
(за техпаспортом) на другому поверсі
4-поверхової будівлі навчального корпу
су, пам’ятка архітектури, інв. № 70994, літ.
за техпаспортом Д-4, загальною площею
16,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
14, що перебуває на балансі Харківського на
ціонального університету радіоелектроніки,
ЄДРПОУ 02071197, тел. 0577021016
10 Частина вестибуля – кімн. № Д-19 на другому
поверсі 4-поверхового учбового корпусу (інв.
№ 70994, літ. «Д-4», пам’ятка архітектури) за
гальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 14, що перебуває на балансі
Харківського національного університету раді
оелектроники
11 Частина коридору кімн. № И-16 на першому
поверсі 6-поверхового учбового корпусу (інв.
№ 70994, літ. «И-6», пам’ятка архітектури) за
гальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 14, що перебуває на балансі
Харківського національного університету раді
оелектроники

Мета
проведення
оцінки

ФОП Мокров О. П.

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач

ТОВ «Північносхідна консал
тингова група»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 24.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів
у складі: будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В за адресою: Рівненська обл., Гощанський р-н,
смт Гоща, вул. Промислова, 1, з метою приватизації шляхом викупу конкурс не відбувся.
частина вбудованих приміщень поліклініки ДЗ «СМСЧ № 3» площею
18,1 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23 з метою продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина місця на димовій металевій трубі котельні та місце на частині
фундаменту площею 12,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця,
пров. Макарівський, 1 з метою продовження договору оренди державного
майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
приміщення актового залу на 1-му поверсі адміністративно побутового корпусу площею 266,1 м2 за адресою: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3
з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
нежитлове приміщення № 14 площею 40,6 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Кіквідзе, 34 з метою продовження договору оренди державного
майна визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн;
частина приміщень першого поверху студентського кафе площею
225,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 29 з метою продовження
договору оренди державного майна визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2400 грн;
нежитлові приміщення навчального корпусу № 4 площею 22,2 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Л. Толстого, 3 з метою продовження договору
оренди державного майна визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2100 грн;

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 24.07.2018
Об’єкти оренди.

ПФ Агентство «Схід»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 19.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
матеріальний склад Клеванської експлуатаційної дільниці площею
190,7 м2 за адресою: Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 1а, з метою укладення договору оренди державного майна визнано
Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3100 грн;
нежитлові приміщення площею 66,6 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової
цегляної будівлі гуртожитку за адресою: Рівненська обл., Дубенський
р-н, с. Мирогоща, вул. Студентська, 13 з метою продовження договору
оренди державного майна визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2100 грн;
нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі (кімн. № 22)
площею 19,5 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Пушкіна,
44 з метою укладення договору оренди державного майна визнано ПП
«Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн;
двоповерхова будівля готельного комплексу (кафе-кемпінг) площею
233,6 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів,
вул. Рівненська, 90 з метою укладення договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3990 грн;
частина вестибуля другого поверху навчального корпусу № 7 площею
15,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Мірющенка, 53а з метою продовження
договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2450 грн;
частина вестибуля навчально-виробничих майстерень площею 10,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 35 з метою продовження договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2450 грн;
частина приміщення адміністративної будівлі площею 11,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Березне, вул. Андріївська, 15/1 з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
котельня № 1 площею 199,4 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Березне, вул. В. Чорновола, 23 з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3450 грн;
частина даху будівлі гуртожитку площею 15,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. О. Дундича, 3а з метою продовження договору оренди державного
майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2480 грн;
нежитлове приміщення будівлі (кафе-їдальня) площею 179,1 м 2
за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, БОС 1/329 з метою продовження
договору оренди державного майна визнано ПП «Експертбудсервіс».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2400 грн;
частина конструкції даху багатоповерхової будівлі навчального корпусу
№ 6 площею 31,3 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а з метою
продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2480 грн;
перший поверх приміщення пожежного депо «Д-2» площею 107,9 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою укладення договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2480 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 25.07.2018
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
група інвентарних об’єктів загальною площею 263,5 м2, а саме: 1) частина
службової будівлі (штабу) загальною площею 236,4 м2; 2) частина будівлі
клубу площею 27,1 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Маяковського, 64 (балансоутримувач – Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій) з метою
продовження дії договору оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1700,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
група інвентарних об’єктів, а саме: три літніх будиночки загальною площею
88,4 м2 та убиральня площею 1,5 м2 за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада (балансоутримувач – Головне
управління ДФС у Сумській області) з метою передачі в оренду визнано
ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн.

ТОВ «Константа»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошеного на 18.07.2018
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення офіса комплексу яхт-клубу площею 10,0 м2 та нежитлове приміщення офісної частини (ПКОС), інвентарний № 060738, площею 3,8 м2, загальною площею
13,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 4200,00 грн, 10 календарних днів.
Оцінювач, який буде залучений до виконання робіт з оцінки, – Лемза
Ірина Валеріївна.

частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 1
площею 37,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 30 з метою продовження договору оренди державного майна визнано ТзОВ «ЦТБ РівнеЕкспо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2100 грн;
«Пункт ТО» площею 319,3 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський
р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 59 з метою укладення договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3600 грн.

ФОП Сорокіна І. М.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 24.07.2018
1. Нежитлові приміщення на п’ятому поверсі будівлі виробничого корпусу (7-поверхової) площею 844,7 м2 (інв. № 4), що перебувають на балансі Державного підприємства «Інститут азотної промисловості і продуктів
органічного синтезу», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Вілєсова, 1в. Переможець – ПВКП «Кварта» на таких умовах: вартість
послуги – 2800 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
2. Комплекс будівель та споруд загальною площею 815,9 м2 (інв.
№ 9503), а саме: одноповерхова нежитлова будівля площею 658,4 м2, гараж площею 97,6 м2, сарай площею 19,2 м2, гараж площею 40,7 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Сєвєродонецька ТЕЦ» та
розташовані за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Юності,
14а. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 3100 грн, термін виконання роботи – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 25.07.2018
1. По об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 342,5 м2
за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 2а, що перебувають на балансі
ДУ «Херсонський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу та визначення ринкової вартості невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем під час оренди об’єкта малої приватизації державної власності (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі від 06.07.2018 № 329). Вартість робіт – 2 400 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
2. По об’єкту: нежитлові приміщення (реєстровий номер 04653199.18.
ХВЮЯШЖ324) загальною площею 31,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Херсонського філіалу
Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
3. По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
60,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебувають на балансі Херсонського державного університету, за адресою:
м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації,
що відбулися 18.07.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – майнового
комплексу – санаторію (недіючий) загальною площею 1061,90 м2, а саме:
водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б)
загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею 87,30 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,50 м2, туалет
(літера Д) загальною площею 9,80 м2, що розташований за адресою:
04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Червонофлотська), 3 визнано
ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». Вартість робіт – 12 000,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – нежитлових приміщень окремо розташованої будівлі їдальні загальною площею 1063,0 м2,
що розташовані за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т визнано ТОВ «Інститут розвитку нерухомості». Вартість робіт –
4 500,00 грн, строк виконання робіт – 12 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 19.07.2018
Назва об’єкта оцінки: будівля автопрофілакторію на 25 міст загальною
площею 984,2м2 за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 20ж. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 3300грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: Камерально-лабораторний корпус загальною
площею 785,1м2 за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 20. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 3300 грн, строк виконання –
2 календарних дні.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.07.2018
Вигороджена частина приміщення коридору (поз. 3 за планом) корпусу ІІ площею 33,07 (6,30х5,25) на першому поверсі будівлі студентського
гуртожитку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 12. Переможець – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 дні;
частина стоянки відділення «Дяково» площею 80,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу,
вул. Заставська, 7. Переможець – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2267 грн, термін виконання – 5 дні;
частина стоянки вантажних автомобілів сервісної зони «Тиса» площею
80,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Соломоново, вул. Європейська, 1. Переможець – ФОП Кіян Т. П. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2109 грн, термін виконання – 5 дні;
вбудовані приміщення поз. 18 та поз. 19 загальною площею 35,5 м2
першого поверху будівлі адміністративно-навчального корпусу № 1 літ.
А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капітульна, 1/3. Переможець – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 1800 грн, термін виконання – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 25.07.2018
1. Виробничі прибудинкові майданчики (площадки) біля столярного
цеху загальною площею 717,25 м2, м. Львів, вул. Шевченка, 134. Мета
оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт –2 к/д. Вартість
робіт – 1499 грн.
2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 23,2 м2 на
першому поверсі одноповерхової будівлі пасажирського павільйону,
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.

Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2426 грн.
3. Нежитлові приміщення (гаражний бокс № 4) загальною площею
46,1 м2 першому поверсі будівлі під літ. «Л-1», м. Львів, вул. Кривоноса,
1. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.
По об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 11,8 м2 на другому поверсі будівлі за адресою: Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська,
75 подано лише одну заяву. Відповідно до п. 8 розділу III Положення конкурс вважати, таким, що не відбувся. Голова комісії прийняв рішення про
повторне проведення конкурсу по вищезазначеному об’єкту.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, в редакції,
затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 26.07.2018, опублікований в газеті
«Відомості приватизації» від 11.07.2018 № 56 (1180), за всіма об’єктами
вважається таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 26.07.2018
Нежитлові вбудовані приміщення технічного поверху (літера А-7-8)
будівлі виробничого корпусу (7-поверхової) (інв. № 4) площею 324,7 м2,
що перебувають на балансі ДП «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» та розташовані за адресою: Луганська обл.,

м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1в. Переможець – ПВКП «Кварта»
на таких умовах: вартість послуги – 2200 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 23.07.2018
1. 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.
1.1. Назва об’єкта оцінки: будівля олійниці літ. Б-1, б – 403,6 м2 (площа забудови – 460,1 м2), підвал – 9,0 м2, ґанки: літ. Б1 – 6,4 м2, літ. Б2 –
18,8 м2, будівля складу – 65,0 м2 (площа забудови – 75,6 м2).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Холодноярська, 11б, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Табурець
Роман Володимирович. Дата оцінки: 30.06.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 650,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна.Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі
адмінбудівлі площею 16,0 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: ТОВ
«ПРОМІНЬ-ЧИГИРИН». Дата оцінки: 31.07.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 490,00 грн.

прийнято рішення про приватизацію
вул. Шкільна, 13. Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851979).

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказІВ про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 27.07.2018 № 909 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 325 «Про прийняття рішення про приватизацію пакета акцій ПАТ «Браїлівське», а саме: прийнято
рішення про приватизацію пакета акцій ПАТ «Браїлівське» розміром
6,4642 % статутного капіталу шляхом продажу на аукціоні без умов.






 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області від
27.07.2018 № 925 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
20.04.18 № 304 «Про прийняття рішення про приватизацію об`єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеного будівництвом будинку правосуддя з гаражами, розташованих за
адресою: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 32, що перебувають
на балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітектури
Вінницької облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 39578073).






 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
від 27.07.2018 № 926 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 20.04.18 № 305 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
– не завершеного будівництвом базару, розташованого за адресою:
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Білки, вул. Жовтнева,2, що перебуває на балансі Білківської сільської ради.






 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області від
27.07.2018 № 927 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
20.04.18 № 302 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об'єкта малої приватизації – не завершеного будівництвом тракторного стану у складі: ремонтна майстерня
літ. З, склад літ. І, кузня літ. И, розташованого за адресою: Вінницька
обл., Літинський р-н, с. Петрик, пров. Центральний, б/н.






 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області від
27.07.2018 № 928 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
20.04.18 № 303 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеної будівництвом підстанції роторного комплексу, яка розташована
за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці.
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Тернопільській області від 27.07.2018 № 00 414 внесено зміни до наказу
Регіонального відділення 29.05.2018 №00272 «Про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі адмінбудинку
загальною площею 145,4 м2» щодо приватизації окремого майна – нежитлової будівлі адмінбудинку загальною площею 145,4 м2 за адресою:
вул. Грушевського, 39, смт Микулинці, Теребовлянський район, Тернопільська область, що перебуває на балансі Теребовлянсько районної
державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04058278), а саме: пункт 1 наказу
доповнено словами «з умовами».


ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ



 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 27.07.2018 № 00413 внесено зміни до
наказу Регіонального відділення 30.03.2018 № 00164 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна» щодо приватизації нежитлової будівлі (гаража) загальною площею забудови 117,6 м2 (літера «Д»)
за адресою: вул. Наливайка, 4д, м. Теребовля, Тернопільська область,
48100, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374), а саме: пункт 1 наказу доповнено словами «з умовами» .



ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області від 26.07.2018 № 00468 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна –
нежитлової будівлї комбінату побутового обслуговування загальною
площею 93,0 м2 за адресою: 87050, Нікольський р-н, с. Тополине,



ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 27.07.2018 № 00 412 внесено зміни до
наказу Регіонального відділення 30.03.2018 № 00169 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна» щодо приватизації будинку
банку загальною площею 388,7 м2 (літера А), убиральні загальною площею
2,6 м2 (літера У), що знаходяться за адресою: вул. Чортківська (Галана),
10, м. Копичинці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48201 та
перебувають на балансі Гусятинської районної державної адміністрації
Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04058321), а саме: пункт 1 наказу
доповнено словами «з умовами».



 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області від
27.07.2018 № 931 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
18.04.18 № 281 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 12 у кварталі № 14, розташованої за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці),
вул. Мельника, 64, що перебуває на балансі Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.

!





 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
від 27.07.2018 № 930 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 18.04.18 № 280 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 11 у кварталі № 14,
розташованої за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові
Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника,66, що перебуває на балансі
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької
облдержадміністрації.




 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 № 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 № 00363 скасовано наказ Регіонального відділення ФДМУ по
Тернопільській області від 25.04.2018 № 00211 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – навчально-виробничої майстерні»,
а саме: об’єкта незавершеного будівництва – навчально-виробничої майстерні, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, м. Підгайці, Тернопільська
область, 48000 та перебуває на балансі державного навчального закладу
«Підгаєцький професійний аграрний ліцей» ( код ЄДРПОУ 2547530).



 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
від 27.07.2018 № 929 внесено зміни до наказу регіонального відділення
від 20.04.18 № 306 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не
завершеного будівництвом дитячого садка, розташованого за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (Самчинці),
вул. Мельника, 39а, що пребуває на балансі Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.


ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про припинення приватизації
 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 № 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 № 00361 скасовано наказ Регіонального відділення від 25.04.2018
№ 00213 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – навчального корпусу з переходом
та трансформаторною підстанцією», а саме: об’єкта незавершеного будівництва – навчального корпусу з переходом і трансформаторною підстанцією, що знаходиться за адресою: вул. С. Бандери, м. Борщів, Тернопільська
область, 48724 та перебуває на балансі державного навчального закладу
«Борщівський професійний ліцей» (код ЄДРПОУ 21156158)





 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 27.07.2018 № 00415 внесено зміни до
наказу Регіонального відділення 30.03.2018 № 00168 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва» щодо
приватизації об’єкта незавершеного будівництва – 90-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська область, 48300 та перебуває на балансі
Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної
адміністрації (код ЄДРПОУ 4014074), а саме: пункт 1 наказу доповнено
словами «з умовами» .

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)







 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 30 липня 2018 року № 1501 внесено
зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 896 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації»,
а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
– пилорама за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 30 липня 2018 року № 1502 внесено
зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 891 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації»,
а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
– одноквартирний житловий будинок за адресою: Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 31.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 30 липня 2018 року № 1503 внесено
зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 893 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації»,
а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
– одноквартирний житловий будинок за адресою: Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 33.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 30 липня 2018 року № 1504 внесено
зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 892 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації»,
а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
– одноквартирний житловий будинок, за адресою: Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 35.

АПАРАТ фдму
Інформація
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію об’єктів малої приватизації –
окремого майна
 Наказом Фонду державного майна України від 30 липня 2018 року
№ 1008 внесено зміни до наказу Фонду державного майна України
від 25 квітня 2018 року № 567 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні без
умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового
приміщення загальною площею 608,0 м2, що перебуває на балансі
ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код за
ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8,
приміщення 84.






 Наказом Фонду державного майна України від 30 липня 2018 року
№ 1009 внесено зміни до наказу Фонду державного майна України від
25 квітня 2018 року № 566 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні без умов об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень з № 1
по № 20 (групи приміщень № 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 м2,
що перебувають на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ,
вул. Павлівська, буд. 4 – 8.






 Наказом Фонду державного майна України від 30 липня 2018
року № 1010 внесено зміни до наказу Фонду державного майна
України від 16 липня 2018 року № 945 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні без
умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівель та споруд пансіонату «Буковина» (реєстраційний номер 81411187321), за
адресою: Чернівецька область, Глибоцький р-н, с. Валя Кузьмина,
вул. Озерна, 13.


ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 30 липня 2018 року № 1500 внесено зміни
до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 897 «Про прийняття

Над номером працювали:

рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – окреме майно нежитлова будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 55,3 м2 за адресою: Харківська обл.,
Коломацький р-н., с. Новоіванівське, вул. Степова, 13а.





 Наказом Фонду державного майна України від 30 липня 2018 року
№ 1011 внесено зміни до наказу Фонду державного майна України від
16 липня 2018 року № 952 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні без умов об’єкта
малої приватизації – окремого майна – майнового комплексу за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 150.
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