Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 66 (1086)
Засновано у вересні 1993 року
конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про результати конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 03.08.2017
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 03.08.2017, щодо виготовлення документації із землеустрою на земельну
ділянку, на якій розташований об’єкт державної власності груп А – Єдиний майновий
комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ»,
за адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 42, переможцем визнано ТОВ «Проектно-експертна фірма «Землі Приазов’я».

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

Нежитлове приміщення № 22 загальною площею 415,9 м2 за адресою: 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського (Ширшова), 9. Приватизовано фізичною особою за 7 022 804,40 грн, у т. ч. ПДВ – 1 170 467,40 грн.

ЗАПОРІЗЬКА область

Адміністративний будинок літ. Д загальною площею 146,4 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1а. Приватизовано фізичною особою за 654 058,68 грн, у т. ч. ПДВ –109 009,78 грн.
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації

(0-800) 50-56-46

Нежитлова будівля магазину загальною площею 53,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 39000, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Старий
Хутір, вул. Першотравнева, 2, що перебуває на балансі ТОВ «Новомосковськ
Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041). Приватизовано фізичною особою за 29 304,00
грн, у т. ч. ПДВ – 4 884,00 грн (вартість нежитлової будівлі магазину без ПДВ –
19 536,00 грн, ПДВ – 3 907,20 грн, вартість земельної ділянки без ПДВ – 4 884,00
грн, ПДВ– 976,80 грн).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА область

Нежитлова будівля (приміщення (кафе) (літера Б-1) загальною площею
269,9 м2 з сараєм (літера В), навісом (літера Г), замощенням (літера І) за адресою: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви,
буд. 16а, що перебуває на балансі Вуглегірської ТЕС ВП ПАТ «Центренерго»
(код за ЄДРПОУ 00131245). Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 617 640,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 102 940,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.08.2017 № 1317)

ЧЕРКАСЬКА область

Комплекс нежитлових будівель та споруд, у складі: адмінбудівля, № 1, загальною площею 431,7 м2; ЦВЛ, № 2, загальною площею 92,1 м2; адмінуправління, № 3, загальною площею 913,8 м2; допоміжний цех, № 4, загальною площею
1 924,7 м2; адмінбудівля, № 9, загальною площею 927,0 м2; механічний цех з прибудовою, № 10, загальною площею 3 609,9 м2; столярний цех, № 11, загальною
площею 422,4 м2; пилорама, 11а, загальною площею 55,4 м2; гараж, № 12, загальною площею 747,9 м2; пост охорони, № 14а, загальною площею 5,3 м2; прохідна, № 2, № 15, загальною площею 14,2 м2; склад, № 16, загальною площею
1 447,4 м2; адмінбудівля, № 17, загальною площею 833,5 м2; гараж, № 19, загальною площею 363,7 м2; вагова, № 20, загальною площею 10,4 м2; котельня,
№ 21, загальною площею 704,6 м2; димова труба, № 21а; компресорна, № 22,
загальною площею 284,1 м2; гальванічний цех, № 23, загальною площею 398,0 м2;
теплиця, № 18а, загальною площею 484,9 м2; каналізаційна насосна станція,
№ 24, загальною площею 22,6 м2; склад для балонів, № 25, загальною площею
19,2 м2; склад для балонів, № 35, загальною площею 8,7 м2; пост охорони, № 28,
загальною площею 6,2 м2; насосні станції, № 1, 32, загальною площею 10,6 м2;
насосні станції, № 2, 33, загальною площею 11,1 м2; КТП (контрольно-технічний
пункт), 36, загальною площею 31,4 м2; цех причепів, № 3, 14, загальною площею
2 336,5 м2; прибудова до компресорної, 22а, загальною площею 27,7 м2; профілакторій, № 18, загальною площею 326,7 м2, за адресою: 20600, Черкаська обл.,
м. Шпола, вул. Соборна, 138.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.08.2017 № 1318)

ВІННИЦЬКА область

Будівля лазні літ. «А» з добудовою літ. «а» загальною площею 82,2 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: 22072, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Соннікова, 1а, що перебуває на балансі АП НВП «Візит» (код за
ЄДРПОУ 02129063) (позабалансовий рахунок).

ХЕРСОНСЬКА область

передплата – 2017
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Козловий кран К-А-5-12 (інв. № 575) за адресою: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває на балансі ТОВ «Столична судноплавна компанія»
(код за ЄДРПОУ 31628535).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.08.2017 № 1320)

ЧЕРКАСЬКА область

1. Гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999).
2. Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею 495,5 м2;
убиральня (літ. Б) разом із земельною ділянкою за адресою: 19801, Черкаська обл.,
смт Драбів, вул. Центральна, 83а, що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 15.08.2017 № 1321)

ОДЕСЬКА область

1. Нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2 за адресою: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області (код за ЄДРПОУ
38019107).
2. Приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733) за адресою: 66410, Одеська обл. Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4, що перебуває на
зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор»
(код за ЄДРПОУ 32284263).
3. Будівля підсобного господарства, літ. № 35, загальною площею 94,5 м2
за адресою: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна,
1, що перебуває на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173» (код за
ЄДРПОУ 03118067).

4. Будівля магазину, літ. № 37, загальною площею 69,8 м2 за адресою:
67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1, що перебуває на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173» (код за ЄДРПОУ
03118067).
5. Будівля їдальні, літ. № 39, загальною площею 251,8 м2 за адресою: 67700,
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1, що перебуває на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173» (код за ЄДРПОУ
03118067).

ЧЕРКАСЬКА область

Будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3;
насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2 – 8, за адресою: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Гельмязів, вул. Центральна, 6, що перебувають на балансі Черкаської обласної
державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 00022668).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 16.08.2017 № 1334)

ОДЕСЬКА область

Нежитлові приміщення другого та третього поверхів № 502 загальною
площею 498,2 м2 за адресою: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Рішельєвська, 30, що перебувають на балансі Південного офісу Держаудитслужби (код
за ЄДРПОУ 40477150) та орендуються Приватним підприємством «ТОРНАДО
ПРЕМІУМ».

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною площею 97,9 м2
(колишня лазня).
Адреса об’єкта: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма Степове».
Ідентифікаційний код балансоутримувача 00848664.
Адреса балансоутримувача: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Тичини, 19.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною
площею 97,9 м2 (колишня лазня), які займають частину одноповерхової будівлі,
в іншій частині якої розташовано діючий магазин, рік побудови – 1969. Фундамент – шлакобетон, стіни – цегла, покрівля – толь, підлога – метлахська плитка.
Стан об’єкта незадовільний.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 48 900,00 грн, ПДВ – 9 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; забезпечення
дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України
протягом двох місяців після підписання акта приймання-передавання об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період
чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом
приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не
виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків
покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 868,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» 15.09.2017. Час початку аукціону – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11.09.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – товарній біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 586,80 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Балансоутримувач: Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком», адреса: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32.
Код за ЄДРПОУ 01184835.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі автомобіля
ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон-С, рік випуску – 1965, реєстраційний № АТ 7832 АХ, шасі
№ 168397, колір – зелений. ТЗ призначений для виконання спеціальних робочих
функцій (автомобіль для пересування дизель-генераторної електростанції). Знаходиться в задовільному стані, окремі вузли та механізми потребують ремонту
(гальмівна система, колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 82 269,00 грн,

2
ПДВ – 16 454,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 98 723,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно
до чинного законодавства України.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001, в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, кошти в сумі 9 872,30
грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 15.09.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) на електронну адресу:
pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної
біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 11.09.2017 включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2
загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код за
ЄДРПОУ 05744350.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у
підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення
2 загальною площею 156,5 м2, розташоване в чотириповерховій адміністративнопобутовій будівлі. Висота приміщень – 2,9 м. Рік будівництва – 1963. Підлога – бетон, стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропостачання. Стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 180 647,00 грн, ПДВ – 36 129,40 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 216 776, 40 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно;
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно
до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття з
контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт
приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну
продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у повному обсязі
ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передавання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 21 677,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 вересня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 вересня 2017 року. Час початку внесення цінових пропози-

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво банно-прального
комбінату.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний
комбінат, розташований в серединній частині населеного пункту, складається з
банно-прального комбінату (літ. А-2) – двоповерхової цегляної будівлі з підвалом
загальною площею 918,8 м2, фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі відсутні, рівень будівельної готовності – 66 %;
будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 47,8 м2,
фундамент – стрічковий бутобетоний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні
мережі відсутні, рівень будівельної готовності – 66 % та пожежних резервуарів –
наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – банно-прального комбінату без урахування ПДВ – 111 159,00 грн (сто одинадцять тисяч сто п’ятдесят

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: база відпочинку «Івушка».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, буд. 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Адреса балансоутримувача: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 48а.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка» входять
23 основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків, обліцьованих цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1,), площею 34,4 м2 кожний,
7 літніх дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1, М-1, Н-1, О-1, П-1)
площею 35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2 та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад (літ. Ч-1) площею
41,0 м2, клуб дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка (літ. Т-1) площею
36,2 м2, туалет (літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1) площею 17,96 м2, а також установка для пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки,
паркан металевий. Введення бази в експлуатацію відбулось у 1971 році. Технічний
стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує
з 2013 року. Розмір земельної ділянки – 0,6987 га.

23 серпня 2017 року

цій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 9 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на сторінці РВ ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на сторінці РВ ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
384,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 2.
Балансоутримувач: ПАТ «Механізатор», код за ЄДРПОУ 01240769.
Відомості про об’єкт: розташований на другому поверсі триповерхової нежитлової будівлі, на окраїні міста. Складається з двох приміщень. Не використовується
понад десять років. Інженерні комунікації в наявності, на теперішній час відключені.
Стан об’єкта задовільний. Висота 1 приміщення – 3,95 м, 2 приміщення – 6,2 м. Рік
будівництва – 1990. Підлога – дерево, стіни – цегла, перекриття – дерево.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 123 830,00 грн, ПДВ – 24 766,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 148 596,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно;
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно
до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття з
контролю договору купівлі-продажу можливе тільки після повної сплати за об’єкт
приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну
продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у повному обсязі
ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передавання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 14 859,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 вересня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 вересня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 9 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, в тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси
підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу
підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість
станом на 28.02.2017: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис. грн.
Підприємство збиткове, нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора – 1 особа).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн, ПДВ –
1 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
28.02.2017, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн,
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн. та зі страхування в сумі 69,6 тис.
грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. В установленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 940,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 11.09.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

дев’ять гривень 00 копійок). ПДВ – 22 231,80 грн (двадцять дві тисячі двісті тридцять одна гривня 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 133 390,80 грн
(сто тридцять три тисячі триста дев’яносто гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти
років з моменту підписання акта приймання-передавання з можливою зміною його
первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення
в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання здійснити державну реєстрацію
переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва
можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного
будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням;
набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний
об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 13 339,08 грн (тринадцять тисяч триста тридцять
дев’ять гривень 08 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172.

Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 25 вересня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 29 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16,
в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава,
вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження профілю (виду) діяльності об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права
власності на об’єкт; дотримуватися санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог
чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі
державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в
ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня

2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 15 вересня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжре
гіональна спеціалізована» torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 вересня 2017 року
до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство
охорони здоров’я
України
3 Державне агентство водних ресурсів України
4 Міністерство освіти і науки України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
38512294, державна установа «Вінницький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України», 21100, м. Вінниця,
вул. Малиновського, 11, тел. (0432) 68-32-96
35373963, Вінницьке регіональне управління водних ресурсів, 21100,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, тел. (0432) 52-09-00

38814461, Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, 21001, м. Вінниця,
просп. Коцюбинського, 53, тел. (0432) 65-79-10
5 Державне агент- 25592421, державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ,
ство рибного гос- вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
подарства України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення
–
21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а
на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку №6 (літ А)
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення
38512294.1.ААААКК912 21100, м. Вінниця, вул. Малиновського, 11
на цокольному поверсі 5-поверхового адміністративнолабораторного корпусу (літ. В)
Нерухоме майно: нежитлове вбудоване приміщення
35373963.22.КФГДЛС009; м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 23
майстерні для ремонту механізмів (літ. Б); 1-поверхо
35373963.14.АААБАИ636
вий будинок ПДУ (літ. В)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 02070909.7.ЦНБШТД006 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53
1-му поверсі 2-поверхової будівлі господарського корпусу (навчальний корпус № 3) (літ. В)
Нерухоме майно – гідротехнічні споруди: гребля ставу 25592421.41.ААЕЖАЕ049; Вінницька обл., Літинський р-н, урочище «ГЕС» за межами с.
«Городище»; рибоуловлювач Городище; донний випуск 25592421.41.ААЕЖАЕ060; Городище на території Соснівської сільської ради;
уч.Городище; рибозахисна споруда верховини
25592421.41.ААЕЖАЕ057; Вінницька обл., Літинський р-н, урочище «Скали» за межами
25592421.41.ААЕЖАЕ059 с.Сосни на території Соснівської сільської ради

загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
64,3
252828,00
1 рік
Здійснення проектних,
проектно-вишукувальних робіт
9,4
59 709,00
2 роки 11 місяців Зберігання імунобіологічних
препаратів
129,1;
37,9

209 977,00;
101 385,00

2 роки 364 дні

72,4

504 389,00

2 роки 364 дні

–

58 876,00;
66 055,00;
68 894,00;
84 592,00

2 роки 364 дні

Здійснення ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів
Підготовка водіїв транспортних засобів
Прісноводне рибництво
(аквакультура)

Заяви про оренду кожного із 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 ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 35077585, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і приро- Частина фойє (поз. 1-82) площею
–
Закарпатська обл., м. Мукачево,
5,0
26 656,00
35 місяців
Розміщення ксерокопію вальної техніки для надання послуг населенню із
і науки України
докористування України «Мукачівський аграрний коледж», Закарпатська обл., м. Мука- будівлі адмінкорпусу літ. А-А’
вул. Масарика Томаша, 32
ксерокопіювання документів (1,0 м2); розміщення торговельного об’єкта з
чево, вул. Масарика Томаша, 32, тел. (03131) 2-20-20, 2-21-98
продажу поліграфічної продукції та канцтоварів (4,0 м2)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

найменування
об’єкта
1 Міністерство аграрної політи- 00849296, ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», 04078, Нерухоме майно
ки та продовольства України м. Київ, вул. Полкова, 57, тел. ( 044) 4349436
(магазин №2)
2 Державна казначейська
служба України
3 Регіональне відділення
ФДМУ по Київській області

балансоутримувач

37838474, Управління Державної казначейської служби України у Бородянському районі Київської області, Київська обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3,
тел. (04577)53763
СТОВ «Нова Україна»

Нежитлове
приміщення
Нерухоме майно
(будівля свинарника)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
пло- вартість згідно з незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
–
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софі- 195,0
1 270 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
ївська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 63
товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
37838474.1.АААГБД234 Київська обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3
13,8
56 018,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює обслуговування населення (ремонт комп’ютерної техніки)
–

Київська обл., м. Бровари, вул. Андрєєва, 2

688,9

1 982 600,00

2 роки 11 місяців Провадження виробничої діяльності (столярне та лісопильне
виробництво)

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди, відповідно до вимог
абзацу 3 частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 02071004, Українська академія друкарства, 79020, м. Львів, вул. Під Го- Частина нежитлового приміщення на першо–
м. Львів, вул. Під
1,0
14 950,00
2 роки 364 дні
Розміщення банківського термінала
і науки України
лоском, 19, тел. (032) 242-23-40
му поверсі будівлі навчального корпусу
Голоском, 19
станом на 30.06.2017
2 Міністерство обо- 37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний про- Вбудовані нежитлові приміщення № 14, 15,
07989865.1
м. Львів,
97,6
2 152 519,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, який не здійснює
рони України
ектний інститут», 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85 16, 19, 21, 22 на першому поверсі будівлі
вул. І. Франка, 61
станом на 30.06.2017
продаж товарів підакцизної групи

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151, Виробничий будинок, літ. А-5 (будівля КПО) 33689922.33.АААЖЛБ804 м. Полтава, вул. 1100- 1 981,2
9 896 000,00
2 роки 364 дні
Офіси; майстерні по ремонту та шиттю одягу; крамниці-склади, магазини-склади;
рони України
вул. Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-36
річчя Полтави, 14а/22
торговельні об’єкти з продажу промислових товарів, що були у використанні; кафе,
бари, закусочні, кафетерії, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
склади
2
2 Міністерство освіти 00493014, Полтавська державна аграрна академія,
Частина будівлі котельні – 169,6 м ;
00493014.1.БЕШСНП7039; вул. Г.Сковороди, 1/3,
199,6
481 300,00
2 роки 11 місяців Установлення автоматизованої модульної котельні та котельного забезпечення
і науки України
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, тел. 0532 50-02-73 майданчик з твердим покриттям – 30,0 м2 00493014.1.БЕШСНП10025 м. Полтава, 36003

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
1 Міністерство оборони
38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс»: 79059, Банно-пральний
–
м. Рівне, вул. Соборна, 225б
2 292,5
3 508 830,00
2 роки 6 місяців
України
м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-64
комплекс
2 Державне агентство
00992852, ДП «Клеванське лісове господарство», 35312, Рівнен- Частина кафе
00992852.6.АААДДВ.170 Рівненська обл., Костопільський р-н,
20,5
20 890,00
2 роки 11 місяців
лісових ресурсів України ська обл., смт Клевань, вул. Лісова, 6, тел. 27-10-29
«Лісовик»
с. Деражне, вул. Шевченка, 62ж

мета використання
Для потреб релігійної організації (інше використання нерухомого майна)
Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 266675. 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 ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
найменування
місцезнаходження
мета використання
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
1 Державне агентство лі- 00993343, ДП «Ярмолинецьке лісове господарство», вул. Шевченка, 2, смт Ярмо- Приміщення цеху переробки
00993343.8.АААДГЕ576 вул. Лук’янівська-Лісова, 5, с. Зінь- 341,5
120 150,00
2 роки 11 місяців Здійснення діяльності по переробці деревини
сових ресурсів України линці, Хмельницька обл., 32100, тел. (03853)2-12-74
деревини
ків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.
2 Державна служба ста- 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв
Приміщення на першому по- 02362894.1.АААДЕЖ341 вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмель7,0
29 750,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва і оброблення скляних виробів (4,0 м2);
тистики України
Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85
версі адміністративної будівлі
ницький, 29000
розміщення торговельного об’єкта з продажу окулярів, лінз, скелець (3,0 м2)
3 Міністерство культури 23564969, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»,
Приміщення Порохових складів 23564969.1.АААДДЛ196 вул. Руська, 15, м. Кам’янець43,6
112 729,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації
України
вул. П’ятницька , 9, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301,
(охоронний № пам’ятки 735)
Подільський, Хмельницька обл.,
тел. (03849) 2-31-16
32300

№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Нежитлові приміщення будівлі
оборони України Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел. (04646) 4-62-96, 4-68-53
магазину №10 «Овочі»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
33689922.36.ААААЕВ286 Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гон- 271,36
309 350,42
чарівське, вул. Танкістів, 8

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Для здійснення торгівлі продовольчими товарами,
крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення ФДМУ по
Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн. максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство економічного 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Нерухоме майно – частина 32595752.1.ААААЛД417 м. Київ, вул. Антоновича (Горького),
1,4
24 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата,
розвитку і торгівлі України вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94 нежитлового приміщення
174, на 1-му поверсі будівлі
станом на 30.06.2017
що відпускає продовольчі товари

№
Назва органу управління
з/п

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

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

№ 66 (1086)

23 серпня 2017 року

4
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення
конкурсів на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
матеріального складу площею 77,5 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6. Балансоутримувач: Київська гідрогеологомеліоративна експедиція.
Орган управління: Державне агентство водних ресурсів України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.05.2017 становить 203 500,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що здійснює продаж товарів підакцизної групи.
Орендна ставка: згідно з пунктом 11 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. № 786 (із змінами), 15 %.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 2 543,75 грн
(базовий місяць розрахунку: травень 2017 року).
Строк оренди: 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 11- й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, реєстрація
учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу щодо об’єкта № 1:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим;
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; дотримання
нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних документів); для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним суми
місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у
співвідношенні, визначеному законодавством; заборона приватизації та передачі
об’єкта оренди в суборенду.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: теплиці (інв. № 0031)
площею 295,3 м2 та теплиці (інв. № 0054) площею 375,1 м2 на території пансіонату «Сокіл» за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне шосе, 28-й км.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Антонов».
Орган управління: Державний концерн «Укроборонпром».
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.01.2017 становить 345 418,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: використання теплиць за цільовим
призначенням.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. № 786 (із змінами), 15 %.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 4 317,73 грн
(базовий місяць розрахунку: січень 2017 року).
Строк оренди: 49 (сорок дев’ять) років.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, реєстрація
учасників проходитиме з 14.00 у кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу
Основні умови конкурсу щодо об’єкта № 2:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; компенсація переможцем конкурсу протягом
15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних документів); для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому
ніж потрійна запропонованої ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Додаткові умови конкурсу щодо об’єкта № 2:
заборона передачі об’єкта оренди в суборенду; за погодженням балансо
утримувача виконати капітальний ремонт орендованого майна протягом першого року оренди за власні кошти на суму понад 1 млн 300 тис. грн (без вимоги на
відшкодування).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail); відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
явності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди. Приймання документів Регіональним відділенням ФДМУ по Київській
області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613,
щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин Регіонального відділення ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву щодо проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 54,6 м2, реєстровий номер майна 22863747.1.НЧИЮЦЛ3386, що перебуває на балансі Українського
науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин МОЗ України, за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13а (на 1-му
поверсі адміністративної будівлі – каб. 107).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.04.2017 становить 976 630,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство охорони
здоров’я України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить
без урахування ПДВ 6 701,04 грн; мета використання: розміщення кафе, що
не здійснює продаж продукції підакцизної групи, у навчальному закладі, 8 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 364 дні; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, 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. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди, внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди. У разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50% до державного бюджету та 50% балансоутримувачу.
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Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 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; відомості
про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди; завірені належним чином копії чинних
договорів з лікарем дієтологом на розробку дієтичних столів № 1, 5, 9, 15 у зв’язку
з наявністю пацієнтів, хворих на цукровий діабет.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву, у конверті з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
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 (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про скасування конкурсу на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна
За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 14.08.2017, конкурс на право оренди державного нерухомого майна – донного водовипуску та
нежитлового приміщення площею 19,8 м2 будівлі сторожки, розташованих за адресою: вул. Інгульська, 19, с. Софіївка, Миколаївська область, що перебувають на балансі Новобузької дільниці групового водопроводу, скасований через відкликання
погодження на передачу в оренду зазначеного майна органом управління – Державним агентством водних ресурсів України.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів на право оренди державного майна
Конкурс відбувся 15.08.17.
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладання РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлове
приміщення – кімн. № 27 на 1-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12, загальною площею 14,60 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а,
що перебуває на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», з ТОВ «СУТРА ХАРКІВ», як
єдиним заявником, який відповідає нормам чинного законодавства.
Конкурс відбувся 17.08.17
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: нежитлове приміщення – кімн. № 16 на 1-му поверсі 5-поверхового адміністративного будинку, інв.
№ 75839, літ. А-5, загальною площею 41,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
60, що перебуває на балансі ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості», визнано ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ 87».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомира ЗСУ
про проведення конкурсів на право укладення договорів
оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Квартирно-експлуа
таційний відділ м. Житомира ЗС України за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра
Донцова, 20.
Балансоутримувач об’єктів оренди: Квартирно-експлуатаційний відділ
м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони Збройних
Сил України.
 1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
інв. № 391 площею 28,9 м2 військового містечка № 84, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне,
вул. Авіаційна, 59; частина нежитлових приміщень інв. № 384 площею 2,2 м2
військового містечка № 84, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 57.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про незалежну оцінку на 30.04.2017 становить: частина нежитлових приміщень інв. № 391 –
71 956,00 грн; частина нежитлових приміщень інв. № 384 – 5 760,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить:
частина нежитлових приміщень інв. № 391 – 1 079,34 грн за базовий
місяць – квітень 2017 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 18%
під офіс);
частина нежитлових приміщень інв. № 384 – 89,00 грн за базовий місяць – червень 2017 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 18% під
розміщення телекомунікаційного обладнання).
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
площею 114,7 м2 та частина рамп площею 34,5 м2 складу інв. № 13 військового містечка № 114, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою:
м. Житомир, вул. Ватутіна, 61а.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про
незалежну оцінку на 31.05.2017 становить 79 586,00 грн, а саме: частина нежитлових приміщень складу інв. № 13 – 65 579,00 грн, частина рамп складу інв.
№ 13 – 14 007,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 1 010,75 грн за базовий місяць – червень 2017 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні
15% під складування).
 3. Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення 1-1 площею 149,97 м2 та частина рампи площею 49,49 м2 складу інв.
№ 110 військового містечка № 114, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 61а.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про
незалежну оцінку на 31.05.2017 становить 133 645,00 грн, а саме: частина нежитлового приміщення складу інв. № 110 – 114 266,00 грн, частина рампи складу інв.
№ 110 – 19 379,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 1 697,30 грн за базовий
місяць – червень 2017 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 15%
під виробництво, складування).
Основні умови щодо проведення конкурсів:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди, але не нижче, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями; своєчасне здійснення за
власний рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого майна; термін
дії договору оренди – до 3 років, з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства; забезпечити збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити
орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану відповідно
до напряму використання за цільовим призначенням; зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та
легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому приміщенні; протягом 15
робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, укласти прямі договори з постачальними організаціями; зобов’язання
орендаря за сплатою орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься в
рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення
договору; заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна; безумовне дотримання вимог перепускного режиму військової частини; відшкодування переможцем конкурсу витрат на
проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 №1549/241, крім того: заяву про участь в
конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений
печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від
учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді». Кінцевий
термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня опублікування
цієї інформації.
Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо він є робочим) з
дня опублікування цієї інформації об 11.00 в Квартирно-експлуатаційному
відділі м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн.
15). Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел.: (0412) 22-77-76.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернігова про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі бойлерна № 40 загальною площею 145,4 м2; місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Стрілецька,1, в/м
№ 1, буд.№ 40.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігова.
Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою на 12.06.2017, становить 78 232,38 грн.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, з урахуванням змін,
внесених постановою КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1846, за базовий місяць – червень 2017р. становить 1 987,10 грн (під розміщення лазні – 30%).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не менше, ніж
орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для
запропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого майна
за цільовим призначенням відповідно до мети, зазначеної у договорі оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб; виконання поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації
витрат на їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта
оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його
пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балансоутримувача не менше ніж на його
вартість, визначену за незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація орендарем податку за землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; погодження з балансоутримувачем
змін та доповнень до договору, його розірвання та продовження; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію
оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання договору оренди.
Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно
до чинного законодавства.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
14.11.2005 № 2975 «Перелік документів, які подаються орендарем орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2006 за №29/11903; відомості
про учасника конкурсу,
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану
представнику фiзичноi особи; свiдоцтво про реєстрацiю фiзичноi особи як суб’єкта
пiдприємницькоiї дiяльностi; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу;
в) для всіх учасників: зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу, крім розмiру орендної плати, пропозиції щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати (завдаток), якi включаються до проекту договору
оренди; додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби
зв’язку з учасником конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiдповiдають вимогам конкурсу, приймаються протягом 16 календарних днiв пiсля опублiкування цієї
інформації в газетi «Вiдомостi приватизації».
Конкурс вiдбудеться через 20 календарних днiв пiсля опублiкування цієї
iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» о 10.00 за адресою: 14007,
м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда (Любченка), 19, Квартирно-експлуатацiйний
вiддiл м. Чернігова.
Додаткова інформація за тел./факсом: (04622) 5-30-27.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського квартирно-експлуатаційного управління
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого выйськового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське квар
тирно-експлуатаційне управління, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення загальною площею 453,7 м2 військового містечка № 59,
будівлі інв. № 1 (далі – майно) за адресою: м. Київ, вул. Московська, 45/1.
Балансоутримувач: Київське квартирно-експлуатаційне управління.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана на
30 квітня 2017 року, становить 5 958 199,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 8 825,19 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2017 року за умови використання зазначеного майна під розміщення: буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах – 88,4 м2
(приміщення № 1); їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальних закладах та військових частинах – 75,3 м2 (приміщення №2 (частково
20,0 м2), № 3, № 5, № 7 – 11); їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальних закладах та військових частинах щодня у робочі дні з 11.00
до 15.00 – 290,0 м2 (приміщення № 12 – 13, № 15 – 17, № 19).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісячно
до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладання прямих договорів;
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги; компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання
капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця за вартістю,
не меншою ніж встановлено за незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 року № 1549/241, крім того: заяву про участь в
конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений
печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від
учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в
проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом місяця після опублікування цієї інформації за адресою: 03186, м. Київ, вул. Антонова,
2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон: (044) 242-81-99.
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (далі – ПАТ) «Одеський припортовий завод» у кількості
795 083 903 шт., що становить 99,567 % статутного капіталу товариства
відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Заводська, буд. 3, м. Южне, Одеська
обл., 65481; тел. (048) 758-60-71, тел./факс (048) 759-35-31.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Одеський припортовий завод»: 20.15 – виробництво добрив і азотних сполук; 52.24 – транспортне оброблення вантажів.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком ПАТ «Одеський припортовий завод»: нематеріальних активів –
986; основних засобів – 63 594; об’єктів незавершених капітальних інвестицій –
314; довгострокових фінансових інвестицій – 1.
Розмір статутного капіталу ПАТ «Одеський припортовий завод», тис. грн:
798 544,00.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових ін-

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова адміністративна будівля (літ. Б)
загальною площею 303,9 м2. Балансоутримувач: Барський районний центр зай
нятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Галицьких вояків (колишня Островського), 2/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Руцький П. Б. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2017: відновна – 59 845,00 грн;
залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 1-му поверсі – 532,0 м2 (№ 7 – № 23); на 2-му поверсі – 546,1 м2 (№ 33 – № 70) загальною площею 1 078,1 м2 головного корпусу (літ. Е). Балансоутримувач: Заболотненське вище професійне училище № 31 ім. Д. К. Заболотного. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 24631, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Заболотне, вул. Чоботарська (колишня Леніна), 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – відділ освіти Крижопільської районної державної адміністрації. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 55 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.07.2017: відновна – 1 200 000,00 грн; залишкова – 870 000,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А).
Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Довженка
(колишня Ленінградська), 31. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ПП «РАДІОНЕТ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
21.04.2017: відновна – 5077,60 грн; залишкова – 375,72 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 3.
Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Острозького, 31.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «РАДІОНЕТ». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 21.04.2017: відновна – 2 619,56 грн; залишкова –
134,08 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ ІІ площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А).
Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 38.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «РАДІОНЕТ». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 21.04.2017: відновна – 3 813,20 грн; залишкова –
667,68 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4б
(літ. Б). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Замостянська (колишня 50-років Перемоги), 20. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ПП «РАДІОНЕТ». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 21.04.2017: відновна – 3 763,52 грн; залишкова – 687,20
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 13 площею 5,44 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Кравчика,
5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Юрченко В. В. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.07.2017: відновна – 1 512,06 грн; залишкова –
663,11 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № ІІІ (4,0 м2 ) на 1-му поверсі гуртожитку № 5. Балансоутримувач:
Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
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вестицій ПАТ «Одеський припортовий завод» станом на 30.06.2017, тис. грн:
нематеріальних активів – 26 184,855; основних засобів – 3 745 832,872; об’єктів
незавершених капітальних інвестицій – 137 973,555; довгострокових фінансових
інвестицій – 362 398,921.
Кількість земельних ділянок: 19. Розмір земельних ділянок, усього: постійного
користування – 258,7775 га; орендованих – 69,8728 га. Місце розташування земельних ділянок: м. Южне, Одеська обл. Цільове призначення земельних ділянок:
під промислові об’єкти та розміщення об’єктів житлової та громадської забудови.
Правовий режим земельних ділянок: на праві постійного користування та на умовах оренди. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: постійного
користування – 1 953 716,811; орендованих – 49 961,474.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник та особа-платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
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 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж про-

фесійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Претенденти, які нададуть конкурсну пропозицію щодо ціни послуги з оцінки,
що буде дорівнювати або перевищувати 200,00 тис. грн, учасниками конкурсу
вважатися не будуть.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією щодо ціни послуги з
оцінки, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30
4 вересня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 8 вересня 2017 року о 14.00.

значення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Хмельницький С. І. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.08.2017: відновна – 2 493,91 грн; залишкова – 448,75
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № ІІІ (4,0 м2 ) на 1-му поверсі гуртожитку № 4. Балансоутримувач:
Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 100. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Хмельницький С. І. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.08.2017: відновна – 2 544,73 грн; залишкова – 356,26
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 8 – № 9
загальною площею 40 м2 у підвалі 2-поверхового навчального корпусу. Балансоутримувач: Тульчинський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського
національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600,
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 54. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Голда
Л. С. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 23.06.2017: відновна – 27 595 грн; залишкова – 680,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5 – 14,3 м2,
№ 6 – 16,6 м2, № 10 – 16,2 м2, № 11 – 14,7 м2, № 12 – 15,5 м2, загальною
площею 77,3 м2 в адміністративній будівлі (літ. А). Балансоутримувач: МогилівПодільський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 5 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 82 102,00 грн; залишкова – 13 957,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні (літ. Б) загальною площею
91,6 м2. Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. О. Кошового, 42. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вінницятеплоенерго». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2017: відновна – 102 763,00 грн; залишкова – 1 530,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
59,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070826. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-0226, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ПП «ДАУК». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 6,0 м2 фойє першого поверху будівлі учбового корпусу № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, б. 115. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП
Болгов Олексій Миколайович. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2 коридору першого поверху будівлі учбового корпусу № 5.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, б. 7. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ФОП Болгов Олексій Миколайович. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1, № 2, № 3,
№ 4 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Ураховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року»), повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). Конкурсна документація
подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 38,7 м 2 третього поверху будівлі (реєстровий номер
00334764.1.ШПАШСЛ250). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Український науково-дослідний інститут соляної промисловості, код за ЄДРПОУ
00334764. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 35.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Артемівський
земельно-кадастровий центр». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н (кадастровий номер
6310136300:14:008:0187). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057)
760-70-20, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0061 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «Г-1». Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 178 482,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 03.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 299г, Індустріальний р-н (кадастровий номер
6310138200:02:003:0034). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-7020, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0673 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, просп. Московський, 299г, Індустріальний р-н. Цільове
призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «А-3» (магазин). Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 2 143 518,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 14.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, Новобаварський р-н (кадастровий номер
6310137900:11:001:0038). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-7020, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,8547 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, Новобаварський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 11.02) для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної
ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
5 654 011,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки від 07.03.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таєм-
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ницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Польова, 67, Слобідський р-н (кадастровий номер
6310136900:01:050:0046). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-70-20,
(057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних діля
нок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,7000 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, вул. Польова, 67, Слобідський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування нежитлових
будівель літ. «А-1» (цех), літ. «В-1» (гараж), літ. «Ж-1» (гараж), літ. «О-1» (цех),
літ. «Р-3» (адміністративна будівля), літ. «С-1» (цех). Правовий режим земельної
ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
11 555 250,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки від 31.05.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, пров. Партизанський, 2в, Київський р-н (кадастровий номер
6310136600:09:015:0008). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-7020, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0292 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, пров. Партизанський, 2в, Київський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови обслуговування адміністративно-побутового корпусу. Правовий режим земельної ділянки:
комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 979 175,00
грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 25.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 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; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення (кімн. 1.3) площею
19,2 м2 учбового корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Селецька, 5. Балансоутримувач: Центр професійно-технічної освіти м. Житомир (м. Житомир, вул. Селецька, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Благодійний фонд «Ліквідатор».
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення вестибуля площею
8,28 м2 1-го поверху 4-поверхової будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, майдан Соборний, 1. Балансоутримувач: Головне управління
юстиції у Житомирській області (м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення першого поверху будівлі
гуртожитку № 2 (літ. А-V) площею 3,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. М. Грушевського, 13. Балансоутримувач: Будівельний коледж
Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, вул. С.
Бандери, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2
на 1-му поверсі навчального корпусу № 4 (літ. А’). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Стрижак О. В.
 Об’єкт оцінки № 5: трансформаторна підстанція площею 41,41 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська, 96. Балансоутримувач:
Житомирський агротехнічний коледж (м. Житомир, вул. Покровська, 96). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Малин Тепло».
 Об’єкт оцінки № 6: частина нежитлового приміщення їдальні площею
40,0 м2 в будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101. Балансоутримувач: Житомирський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету (м. Житомир,
вул. Чуднівська, 101). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати, з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Старикова Д. В.
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлове приміщення площею 13,1 м2 у будівлі
(літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О.
Бурди, 53. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Гаркуша Г. Г.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.
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ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 65,69 м2 в одноповерховій цегляній будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод
збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бокало Оксана Іванівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 8,0 м2 у будівлі пасажирського павільйону. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Оптіма-Лізинг».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
99,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Городоцької районної державної адміністрації Львівської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 4 площею 8,5 м2 та № 3 площею 17,5 м2) загальною площею 26,0 м2 на другому
поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Городоцької районної державної адміністрації Львівської області. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська,
1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Азимут плюс».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення матеріального складу
№ 3 площею 97,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська,
3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Оскарпаркет».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «ФК «Альфа Інвест».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 110,6 м2, а саме: № 64 – 20,0 м2, № 101 – 45,7 м2,
№ 102 – 26,0 м2 та № 103 – 18,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Коперника, 14. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Коперника, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «АйКю Холдинг».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. № 6, 7, 26 загальною площею 112,2 м2 в учбовому корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Кривоноса, 1. Балансоутримувач: Львівський державний університет
внутрішніх справ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Кривоноса, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Савосіна Н. В.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів 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 ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січо
вих Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; (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’єкта державної власності – об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А (культурної
спадщини місцевого значення) – нежитлові приміщення другого та третього
поверхів № 502 загальною площею 498,2 м2, що орендуються приватним підприємством «Торнадо Преміум». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Південний офіс Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40477150). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 30. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом викупу орендарем. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-36,
728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Оціночна вартість об’єкта приватизації (основні засоби) станом на 01.01.2016 – 4 640 000,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.17. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках

до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 01.09.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 07.09.2017 о 15.00. Телефон для
довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у І кварталі 2017
року»: за результатами узагальнення звітності, отриманої від регіональних відділень
Фонду щодо проведених конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у І кварталі 2017
року за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн; окремо розташована будівля – 4,4 тис. грн; комплекс будівель
та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкт незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісний
майновий комплекс – 28,2 тис. грн; необоротні активи (до 5 тис. одиниць) – 47,7 тис.
грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн; легкові транспортні засоби – 1,0 тис. грн; гідротехнічні
споруди – 7,4 тис. грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн;
пакет акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізована техніка – 5,1 тис. грн.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова
двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г), зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (1); замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь) (балансоутримувач – Управління
Державної казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева,
29. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: будівлі – 2, 1 асфальтне замощення –
1, огорожа – 1. Балансова залишкова вартість станом на 31.07.2017 – 648 032,58 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт оцінки подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 10,7 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 вересня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 вересня 2017 року
(включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення площею 13,0 м2
(балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Кужель О. П.
 2. Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда руслового шлюзу Бобрівського водосховища на р. Псел (балансоутримувач – Боромлянське
міжрайонне управління водного господарства). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Боброве, вул. Миру, 101. Кількість об’єктів
необоротних активів – основних засобів – 7 од. (русловий шлюз, електрощитова,
автомобільна дорога, берегові укріплення, монорельс, огорожа). Розмір земельної
ділянки: не наданий. Цільове призначення земельної ділянки: не надане. Правовий
режим земельної ділянки: не наданий. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: ні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Мета
проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Енергоактив-1».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 53,3 м2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Тростянецькому районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПП «Горизонт».
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею
16,6 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Супруна, 11. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Сервус Суми».
 5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 17,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення технічного
поверху площею 4,0 м2; 2) ділянка даху площею 13,0 м2 (балансоутримувач –
Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ТОВ «лайфселл».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, а саме: п. 1,3 –
2,2 тис. грн; п. 2 – 7,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 вересня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 вересня 2017 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень загальною площею 25,5 м2
(у т. ч. площа спільного користування – 10,8 м2) першого поверху ремонтної
майстерні і адмінбудинку під літ. «З», що перебуває на балансі Тернопільського
обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замов-
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ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Стен». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2017:
4 487,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: площадка з щебеневим покриттям № 19 площею 150,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ГідроПроект».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2017: 13 969,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху
будівлі інженерно-лабораторного корпусу (корпус № 5) загальною площею
126 м2 (літера «А», позиції: коридор (1) – 12,6 м2, кухня (2) – 38,6 м2, приміщення столової (3) – 59,1 м2, мийна (31) – 8,9 м2, кладова (34) – 2,7 м2, кладова
(35) – 4,1 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Завидовський Сергій Богданович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2017: 26 110,56
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина холу навчального корпусу № 8 площею
1,5 м2, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського Міністерства
охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Глибока, 19а,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Хоміцька Наталія
Іванівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 26.07.2017: 4,03
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура навчального корпусу № 7 площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Коцюбинського, 3, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Хоміцька Наталія Іванівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 26.07.2017: 110,01 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки навчального корпусу № 3
площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Руська,
36, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Хоміцька Наталія Іванівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 26.07.2017: 96,5 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності., який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 3 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим
покриттям; об’єктами подібними до об’єктів оцінки № 4, 5, 6 – нерухоме майно –
приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів
з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому
поверсі двоповерхової будівлі площею 150,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Реше
тило Т. М. Дата оцінки: 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі площею 209,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 15, м. Тальне, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Хлівнюк В. О. Дата оцінки: 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: замощення площею 60,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ Уманського
національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АВП Теплодім». Дата оцінки: 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення в п’ятипо
верховому корпусі лабораторії площею 157,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна
організація «Благодійний фонд «Черкаська Рок-Студія». Дата оцінки: 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 20,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бандура В. В.
Дата оцінки: 31.08.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі для встановлення антен
мобільного зв’язку площею 5,0 м2; приміщення на технічному поверсі будівлі для розміщення обладнання стільникового зв’язку площею 6,5 м2,
загальною площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
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ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Соборності, 1а,
м. Умань. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки: 31.08.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля свиноферми площею 234,6 м2; будівля
кормокухні площею 147,2 м2; споруда літньої площадки площею 390,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ФОП Приходько Я. М. Дата оцінки: 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого
поверху гуртожитку (з окремим входом) площею 42,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Канівське вище
професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 135,
м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ Державний ощадний банк
України. Дата оцінки: 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього поверху
в п’ятиповерховій адміністративній будівлі площею 55,71 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове
підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іванов О. В. Дата оцінки: 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: окремо визначені приміщення першого поверху
адміністративної будівлі площею 20,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ПТ «Ломбард Еней Фінанс і Компанія». Дата оцінки: 31.08.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 200,00 грн;
окремо розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 700,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові комплекси –
28 200,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 600,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 12 вересня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 18 вересня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина бокової поверхні димової труби (VI)
площею 9,0 м2 та фундамент площею 7,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
станом на 31.07.2017 інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 7,9525
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина даху площею 36,5 м2 будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. Б). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
1 903,40 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 2,8512
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина холу (1-1) першого поверху будівлі
гуртожитку № 4 (літ. А) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Білоусова, 20. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 3 125,00
грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1199 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Білоусова, 20. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина холу (ІІІ) першого поверху будівлі гуртожитку № 5 (літ. А) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 391,58 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
0,2398 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування будівель
закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.

 Назва об’єкта оцінки № 5: частина вестибуля (1-35) першого поверху
будівлі гуртожитку № 3 (літ. А) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-4484. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 532,18 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2059 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 6: частина вестибуля (1-5) першого поверху
будівлі гуртожитку № 2 (літ. А) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Чорноморська,
15а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 396,31 грн станом на 31.07.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1541 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а. Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оцінки № 1 та № 2 виступатиме юридична особа – ПАТ «Київстар».
Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оцінки № 3 – 6 виступатиме юридична особа – ПАТ КБ «Приватбанк».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1 – 2 є інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 3 – 6 є приміщення, частини приміщень, що призначені для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 114,34 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, пров. О. Батуринського (колишній пров. Папанівців), 18а. Платник робіт з оцінки: Чернігівський обласний інститут післядипломної
освіти імені К. Д. Ушинського.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 53,0 м2 на
першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180. Платник
робіт з оцінки: ФОП Джевага В. О.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 35,0 м2 на
першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180. Платник
робіт з оцінки: ФОП Нетяга В. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 45,72 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська,
337. Платник робіт з оцінки: ФОП Бобровська О. Л. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А. Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на
балансі Мостозагону № 2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
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Конкурс відбудеться 6 вересня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: спортивний комплекс «Стадіон «Старт» за адресою:
м. Київ, вул. Шолуденка, 26-28/4. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком: 19/100 частини майнового комплексу на вул. Шолуденка,
26, а саме: адміністративний корпус (літ. А) – 130,4 м2, підземний туалет (літ. Д) –
109,5 м2; нежилий будинок на вул. Шолуденка, 28/4 (літ. А) – 967,4 м2; футбольне
поле тренувальне – 5 925,0 м2; футбольне поле основне – 7 176,0 м2; бігова доріжка – 2 200,0 м2; сектор легкоатлетичний – 2 283,0 м2; майданчик для гри в городки – 450,0 м2; дренаж; баскетбольний майданчик – 540,0 м2; хокейний майданчик – 1 890,0 м2; волейбольний майданчик – 350,0 м2; трибуна – 36,0 м2; огорожа
трибуни – 113,0 м2; тенісний корт – 64,8 м2; огорожа стадіону – 538,8 м2. Вартість
об’єкта при приватизації у 2010 році – 10 000 000,00 грн з ПДВ. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
Повторний конкурс відбудеться 6 вересня 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 3. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на 50
автомобілів за адресою: м. Київ, вул. Охтирська, 5 – 17. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 30,00 тис. грн (за договором
купівлі-продажу) станом на 20.08.1997. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
Повторний конкурс відбудеться 6 вересня 2017 року об 11.45 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

IV. Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 4. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00
грн (за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
Повторний конкурс відбудеться 6 вересня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
V. Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків під час
володіння об’єктом. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 5. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – енергоцех за адресою: м. Київ, вул. Виборзька: 6-поверхова прибудова
адміністративно-побутового призначення з розмірами в плані 18,0 м х 78,0 м і висотою поверхів 3,3 м (перший 4,35 м); 3-поверхова виробнича частина з розмірами
в плані 18,0 м х 78,0 м і висотою поверхів 6,0м (1-й та 2-й поверхи) та 7,2 м (3-й
поверх). Крім зазначеного корпусу енергоцеху до складу об’єкта входять: підпірна
стіна об’єкта, розташована на ділянці будівництва паралельно вулиці Виборзькій
у м. Києві; внутрішньо-майданчикові мережі. Період будівництва: 1989 – 1994 рр.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ділянка входить до загальної території КП «НТЦ
АСО» і огороджена зі сторони вул. Виборзької. Вартість об’єкта при приватизації
у 2000 році – 514 000,00 грн з ПДВ. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): без земельної ділянки. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
Повторний конкурс відбудеться 6 вересня 2017 року об 11.15 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
VІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни
продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Е шля-

хом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 6. Об’єкт оцінки: державна частка у статутному капіталі ПрАТ «Атом
профоздоровниця» у розмірі 30 %. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01033,
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41. Розмір статутного капіталу господарського
товариства – 27 800 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
Конкурс відбудеться 6 вересня 2017 року о 12.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи на об’єкти № 1 – 6 приймаються до 12.00 31 серпня 2017 року
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 6 вересня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 10.04.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки
об’єктів оренди державної власності, таких суб’єктів оціночної діяльності:
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на другому поверсі аудиторного блоку навчально-адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість
робіт – 1 740 грн;
нежитлові приміщення (будівля) загальною площею 1 173,0 м2. м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4
к/д. Вартість робіт – 2 000 грн;
частина нежитлового приміщення загальною площею 36,8 м2 на першому поверсі фізико-лабораторного корпусу 1Б. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 36. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 1 880 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 22.02.2017
РВ ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу), пунктів
1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням
комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протоколи засідання комісії від 22.02.2017,
від 24.02.2017, від 28.02.2017) надає інформацію про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 22.02.2017, по об’єктах:
1. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 161,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національна телекомпанія України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
4 180 грн, 5 календарних днів.
2. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: підвальне приміщення студентського гуртожитку № 5 загальною площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 2 530 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «Оціночна компанія Аргумент», керівник – Мурзенко А. М. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. 2 690,00 грн, 5 календарних днів.
4. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 22,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 530,00 грн, 3 календарних дні.
5. ТОВ «Оціночна компанія Аргумент», керівник – Мурзенко А. М. Назва об’єкта
оцінки: відокремлена частина вестибуля спорткомплексу загальною площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгієвська, 4а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 2 000,00 грн, 5 календарних днів.
6. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 11,59 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 530,00 грн, 3 календарних дні.
7. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
гардеробу у головному вестибулі на першому поверсі учбового корпусу технікуму
газової та нафтової промисловості загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, 46а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 2 530 грн, 5 календарних днів.
8. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі «Корпус № 2 з теплопунктом» загальною площею
15,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «АМПУ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 450,00 грн, 3 календарних дні.
9. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху гуртожитку № 4 загальною площею 29,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 2 530 грн, 10 календарних днів.
10. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
даху гуртожитку № 3 загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська державна академія харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 530 грн, 5 календарних днів.
11. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: виділена частина приміщення технічного поверху у будівлі АПК площею
9,0 м2 та частина даху площею 1,0 м2, загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 3 700 грн, 5 календарних днів.
12. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: приміщення 1-го поверху учбового корпусу загальною площею 52,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових
технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. 3 530 грн, 5 календарних днів.
13. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт». Назва об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика в тилу причалу № 27 п’ятого термінала порту загальною
площею 120,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський
торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорномосрьк, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 4 180 грн, 5 календарних днів.
14. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт». Назва об’єкта оцінки: будинок однокімнатний (2 шт.), будинок двокімнатний, будинок чотирикімнатний, павільйон П-62,
павільйон-їдальня, павільйон № 345 загальною площею 654,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Набережна, 20.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 8 500 грн, 5 календарних днів.
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15. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення площею 874,81 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський державний центр науково-техничної і економічної інформації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 7 000 грн, 5 календарних днів.
16. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 32,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 530 грн, 3 календарних днів.
17. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення магазину 1-го поверху 2-поверхової будівлі загальною площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
навчальний заклад «Одеське професійно-технічне училище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.Одеса, вул. Б. Хмельницького, 65. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 2 530 грн, 5 календарних днів.
18. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 5 загальною площею 4,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 530 грн, 5 календарних днів.
19. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 50,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 530 грн, 3 календарних днів.
20. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі літ. «А» загальною площею 26,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство
поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 113. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 150 грн, 5 календарних днів.
21. ТОВ «Оціночна компанія Аргумент», керівник – Мурзенко А. М. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення першого та другого поверхів у двоповерховій технічній
будівлі лабораторного типу № 2 загальною площею 47,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Іллічівка,
вул. Шкільна, 27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
пролонгації договору оренди. 2 520 грн, 5 календарних днів.
22. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення ресторану № 37 – 44 на першому поверсі
двоповерхової будівлі КПО, магазин «Військторгсервіс» загальною площею 148,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 80. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
4 180 грн, 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбулися 23.03.2017
Переможцем конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 44,9 м2 за адресою: вул. Незалежності, 65/20,
м Хорол, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного територіального
управління юстиції у Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлових приміщень загальною площею 79,6 м2 за адресою: вул. Монастирська, 7, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 64,0 м2 за адресою: вул. Європейська, 149,
м. Полтава, що обліковується на балансі Українського Державного гелогорозвідувального інституту (УКРДГРІ) (Державне підприємство). Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини приміщення вестибуля головного учбового корпусу 2-поверхового
з встроєною їдальнею та КПП площею 4,0 м2 за адресою: вул. Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького льотного коледжу
НАУ. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 259,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбулися 30.03.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлової будівлі загальною площею 442,9 м2 за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 34, м. Лубни, Полтавська обл., що обліковується на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області. Мета
оцінки – продаж об’єкта на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2 000,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлової будівлі загальною площею 360,0 м2 за адресою: вул. Старо-Троїцька,
3, м. Лубни, Полтавська обл., що обліковується на балансі Територіального управління
Державної судової адміністрації України в Полтавській області. Мета оцінки – продаж
об’єкта на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення – частини холу в будівлі учбового корпусу площею 3,0 м2
за адресою: вул. Слави, 4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського
будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна:
частини нежитлового приміщення їдальні площею 283,1 м2 за адресою: вул. Слави,
4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбулися 06.04.2017
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення в коридорі лікувального корпусу з блоком
культ-масового призначення на першому поверсі шестиповерхової будівлі МРЦ
площею 2,0 м2 за адресою: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., що
обліковується на балансі Медичного реабілітаційного центру МВС України «Мирго-
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род». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 11,0 м2 за адресою: вул. В. Козака, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського філіалу «НДІ проектреконструкція».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 188,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення загальною площею 17,1 м2 за адресою: вул.
Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення у фойє лікувального корпусу з блоком культмасового призначення на першому поверсі триповерхової будівлі МРЦ загальною площею 5,0 м2 за адресою: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., що обліко
вується на балансі Медичного реабілітаційного центру МВС України «Миргород».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення учбового корпусу № 1 площею 21,8 м2 за адресою: вул.
Небесної Сотні, 73, м. Хорол, Полтавська обл., що обліковується на балансі Хорольського агропромислового колледжу Полтавської державної аграрної академії. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення в будівлі продовольчо-речового складу загальною площею 40,4 м2 та частини нежитлового приміщення в будівлі штабу загальною площею 23,6 м2 за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук,
Полтавська обл., що обліковуються на балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 350,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень виробничого корпусу площею 517,6 м2 за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 470,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 03.04.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди:
незавершене будівництво квартири № 1 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних
доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України, за
адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3
визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів, вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн;
незавершене будівництво квартири № 2 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних
доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України, за
адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3
визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів, вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн;
незавершене будівництво квартири № 3 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних
доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України, за
адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3
визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів, вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн;
незавершене будівництво квартири № 4 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних
доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України, за
адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3
визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів, вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн;
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 10.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди – частина приміщення в переході навчального
корпусу № 5 площею 2,5 м2, що перебуває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: м. Рівне, вул. Пластова (Остафова), 31 визнано
ТОВ «Інвестиційна група Захід». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів,
вартість надання послуг з оцінки – 2 180,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 05.04.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького,
14а (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області) з метою
передачі в оренду визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – вбудовані
нежитлові приміщення загальною площею 25,1 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Педченко А. М.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 600,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – вбудоване нежитлове приміщення площею 15,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація) з метою
продовження дії договору оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 600,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 39,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків,
44 (балансоутримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби
України Сумської області) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП
Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 600,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 50,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство) з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 30,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди
визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 785,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 12,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської
обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 790,00 грн.
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