додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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прийнято рішення
про приватизацію
житомирська ОБЛАСТЬ
Інформація про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Житомирській області від 20.08.2018
№ 592 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Головинський кар’єр»
(Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Головине, вул. Адміністративна, 8,
код за ЄДРПОУ 40673033) шляхом продажу на аукціоні з умовами.

черкаська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області від 16.08.2018 № 92МП внесено зміни до наказу регіонального відділення від 23.04.2018 № 42-МП
«Про прийняття рішення щодо приватизації окремого майна», а саме прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації окремого майна –
приміщення адміністративної будівлі
(літ. А-2) загальною площею 495,5 м2;
убиральня (літ. Б) (19801, Черкаська
обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а).
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській області (код
за ЄДРПОУ 02357999).
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області від 16.08.2018 № 93МП внесено зміни до наказу Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській
області від 04.06.2018 № 63-МП «Про
прийняття рішення щодо приватизації
окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації окремого майна – гараж
(літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2 (Черкаська обл.,
смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена,
12/15). Балансоутримувач – Головне
управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999).
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офіційне видання фдму
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу шляхом викупу об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна
Група інвентарних об’єктів у складі:
виробничі приміщення (літ. А) площею 50,5 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Закарпатська, 130а;
водозабір біля плотини (літ. Б) площею 96,9 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22а;
збір головного вузла (літ. А) площею 29,7 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22а;
рісберна плотини с. Кам’яниця Ужгородської ГЕС (позиція за планом V) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22а;
плотина головного вузла (літ. В) площею 1148,3 м2 за адресою: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22а;
паводковий водозлив поз. VІІ та поз. VІ – аварійний водоскид Оноківської ГЕС
площею 264,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський-н, с. Оноківці,
вул. Енергетиків, 17б;
сміттєутримуюча решітка водозабору турбінами ОнГЕС за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17;
сміттєутримувач решітка водозабору гідротурбін УжГЕС за адресою: м. Ужгород,
вул. Електрозаводська, 4б, що перебуває на балансі ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
код за ЄДРПОУ 00131529, приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем –
юридичною особою ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131529) за
5 443 532,40 гривень, в тому числі ПДВ – 907 255,40 гривень.

пісколовка горизонтальна з пропускною здатністю 20 л/с площею 2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень;
будівля хлораторної установки з двома біофільтрами відстійників (літ. А) площею
25 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 760;
нагірна канава № 1 над зрівняльною шахтою (позиція за планом № 1) площею
132,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747е;
нагірна канава № 2 нижче рівня зрівнювальної шахти (позиція за планом № 2) площею 132,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747є;
кювет над будівлею дросельних затворів (позиція за планом № 3) довжиною 45,0
пог. м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747ж;
відстійник будівлі ГЕС (позиція за планом № І) площею 4,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747г;
відвідний канал (позиція за планом № ІІ) площею 827,2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747г;
аварійний скид з колекторного приміщення (позиція за планом № ІІІ) площею
30,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747г;
намулові площадки (позиція за планом І-ІІІ) в кількості 3 штуки по 19,6 м2 кожна
загальною площею 58,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747в;
будівля біофільтра з двома радіальними відстійниками (літ. Б) площею 53,9 м2
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 747в;
будівля хлораторної установки (літ. А) площею 21,4 м2 за адресою: Закарпатська
обл., Хустський р-н, с. Противень, 747в;
міст через швидкотік площею 75,7 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень, 747д;
сарай біля клубу ТРГЕС (літ. А-1) площею 52,5 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень, 732а, що перебуває на балансі ПрАТ «Закарпаттяобленерго», код за ЄДРПОУ 00131529, приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – юридичною особою ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код за ЄДРПОУ
00131529) за 16 149 886,80 гривень, в тому числі ПДВ – 2 691 647,80 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу шляхом викупу об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна
Група інвентарних об’єктів у складі:
гребля (позиція за планом І) площею 982,8 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Вільшани, 231а;
відстійник первинний (позиція за планом І) площею 7,2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 760;

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу шляхом викупу об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна
Виробничі приміщення (літ. А) площею 35,4 м2, що перебувають на балансі ПрАТ
«Закарпаттяобленерго», код за ЄДРПОУ 00131529, за адресою: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Лейзмана, 4а, приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – юридичною особою ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код за ЄДРПОУ
00131529) за 82 156,80 гривень, в тому числі ПДВ – 13 692,80 гривень.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
приватизовано шляхом викупу

прийнято рішення про приватизацію
Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 16.08.2018 № 630 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 249 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9», а саме: пункт
2 наказу викладено в такій редакції: «2. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна у складі: прохідна інв. № 10100975, літ. А, 5,8
кв. м; вагова інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 кв. м; склад інв. № 10101453, літ. В, 12,6
кв. м; відкритий склад для піску та щебеню інв. № 10201376, літ. Г; склад пропанубутану інв. № 10100967, літ. Д; насосна станція буд/бази інв. № 10100965, літ. Е,
21,8 кв. м; будівля управління та їдальні інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 кв. м; будівля механічної майстерні інв. № 10100968, літ. З, 411,4 кв. м; склад ацетелену інв.
№ 10100966, літ. И, 51,7 кв. м; будівля майстерні та складу «ЕМО» інв. № 10100970,
літ. К, 756,7 кв. м; навіс інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція інв. № 10201369, літ.
М; будівля арматурного цеху інв. № 10100971, літ. Н, 1138,7 кв. м; будівля столярної
майстерні інв. № 10100973, літ. О, 64,6 кв. м; навіс інв. № 10201734, літ. П; будівля
по виробництву монтажних елементів інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 кв. м; будівля
складу 5, 5а, лабораторно-будівельної бази інв. № 10100964, літ. Т, 1197,2 кв. м;
навіс інв. № 10201733, літ. С; загальний санвузол інв. № 10100974, літ. У; ворота інв.
№ 10201370, № 1; паркан інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол інв. № 10201375,
№ 3; канал для мийки і змазування машин інв. № 10201374, № 4; яма для вапна інв.
№ 10201364, № 5; опалювальна система інв. № 10300808, № 6; протипожежний резервуар інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові інв. № 10634655, № 8; автошляхи інв.
№ 10201371, I; бетонні майданчики інв. № 10201366, II; трансформаторна підстанція
інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води інв. № 10201367, № 11; підкранові колії інв. № 10201365, № 12; протипожежний резервуар інв. № 10201373,
№ 13; водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 – 629 м, труба діаметр 48*3,5 –
330 м, труба діаметр 34*3,5 – 155 м, труба діаметр 42*4 – 40 м, труба діаметр 28*3
– 225 м), інв. №10300807; зливна каналізація (складається з 7 окремих ліній –180 м,
виконана з азбоцементних труб діаметром 150, з’єднаних муфтами та резиновими
кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та дощеприймальниками), інв.
№ 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр 150 – 292 м, труба
азбоцементна діаметр 200 – 120 м, інв. № 10300805; гідратна мережа: труба діаметр 114*6 – 195 м, труба діаметр 114*6 – 345 м, труба діаметр 83*4 – 40м, труба
діаметр 60*4 – 70м, інв. № 10300804; технологічна каналізація: труба азбоцементна
діаметр 150 – 60 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 135 м, труба азбоцементна
діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня розводка електричних мереж: кабель АВВГ 4*10 – 280 м, АВВГ 3*25+16 – 400 м, АВВГ 3*50+25 – 95 м, АВВГ 3*70+35
– 365 м, АВВГ 3*95+50 – 90 м, АВВГ 3*120+70 – 710 м, АВВГ 27*2,5 – 110 м, АВВГ
5*2,5 – 120 м, труба азбоцементана діаметр 100 – 170 м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4*25 – 820 м; труба азбоцементна діаметр 150 – 40м,
інв. № 10300801, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9, яке
у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (правонаступник – ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230) та обліковується на його
балансі, шляхом продажу на електронному аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами;
аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 16 серпня 2018 року № 1635 внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 880 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня з майном за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
с. Тернова, вул. Світла, 2в.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хар-

ківській області від 16 серпня 2018 року № 1636 внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 883 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – громадсько-побутовий корпус за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н,
с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18.






Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській області від 16 серпня 2018 року № 1637 внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 876 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва – житловий будинок за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Качалівка, вул. Червона, 1а.








 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харків-

ській області від 16 серпня 2018 року № 1638 внесено зміни до наказу Регіонального
відділення від 24.04.2018 № 881 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення
– їдальня за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 72.

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

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

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна
максимально
загальна
найменування
вий номер
місцезнаходження
за незалежною можливий строк
мета використання
2
площа,
м
майна
оцінкою, грн
оренди
1 Державна фіскальна 39469470, (Користувач) Могилів-Подільська об’єднана державна податкова інспекція Нерухоме майно – частина нежитлового
–
24000, Вінницька обл.,
4,0
35 084,00
2 роки
Надання послуг із ксерокопіювання
служба України
Головного управління ДФС у Вінницькій області, 24000, Вінницька обл., Могиліввбудованого приміщення на 1-му поверсі
Могилів-Подільський р-н,
11 місяців
документів, здійснення торгівлі поліграПодільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 54/7а, тел. (04337) 6-33-16 адмінкорпусу (літ. А)
м. Могилів-Подільський,
фічною продукцією та канцтоварами
вул. В. Стуса, 54/7а
2 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського,
Нерухоме майно – частина нежитлового
–
21100, м. Вінниця, вул. До4,0
37 364,00
2 роки 364 дні Приготування та продаж кави і напоїв
і науки України
21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
вбудованого приміщення на 1-му поверсі у
вженка (колишня Ленінградвестибулі навчального корпусу № 2
ська/Острозького), 26/32
3 Ямпільська районна 03191733, Управління соціального захисту населення Ямпільської райдержадміністра- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані
–
24500, Вінницька обл.,
42,8
216568,00
2 роки
Здійснення діяльності у сфері права
державна адмініції, 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замкова, 88,
приміщення на 1-му поверсі адміністраЯмпільський р-н, м. Ямпіль,
11 місяців
страція
тел. 2-13-01
тивної будівлі (літ. А).
вул. Замкова, 88
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна
максимально
загальна
вий номер
місцезнаходження
незалежною можливий строк
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
майна
грн
оренди
1 Міністерство освіти 34804384, Волинський коледж Національного університету харчових Частина келії монастиря єзуїтів (охоронний номер 77/3) і
–
43016, Волинська обл.,
242,7
421 356,00
2 роки 364 дні Для розміщення органів місцевого самоі науки України
технологій, 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6, оборонної стіни та башти XV століття (охоронний номер
м. Луцьк, вул. Кафедральврядування – виконавчого комітету Луцької
тел. (0332) 72-12-17
1010) – приміщення навчального корпусу Волинського
на, 6
міської ради
технікуму Національного університету харчових технологій (літер А-3) (№ 62, 63, 64 – 1-й поверх, № 10, 12, 17,
18, 19 – підвальне приміщення)
1 Міністерство освіти 00727794, Рожищенський коледж Львівського національного універ- Частина приміщення головного корпусу № 2
–
45100, Волинська обл.,
101,1
347 964,00
2 роки 364 дні 76,2 м2 – розміщення ветеринарної аптеки,
і науки України
ситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицьком. Рожище, вул. Незалеж24,9 м2 – для роздрібної торгівлі непродого, 45100, м. Рожище, вул. Грушевського, 14, (03368) 2-11-64
ності, 62
вольчими товарами/зоотоварами
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
загальна за незалежною максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 оцінкою без ливий строк оренди
ПДВ, грн
1 Міністерство охорони 38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я Нежитлові приміщення в підваль- 38499986.1.НЧИЮЦЛ2628 м. Новоград-Волинський,
16,3
25 000,00
1 рік
Розміщення оздоровчого
здоров’я України
України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
ному приміщенні будівлі (літ. А)
вул. Н. Оржевської, 8
закладу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна за
максимально
загальна незалежною
найменування
вий номер
місцезнаходження
оцінможливий строк
мета використання
2
площа,
м
майна
кою без ПДВ, грн
оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київ- Частина твердого покриття «Майданчик перонної механізації»
–
Київська обл., м. Бориспіль,
100,0
332 757,00
2 роки 11 місяців Розміщення модульної будівлі
структури України
ська обл., м. Бориспіль, (044) 281-74-96, 281-70-22
(інв. № 47573)
Аеропорт
(склад, побутові приміщення)
2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київ- Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі пасажирського
–
Київська обл., м. Бориспіль,
7,8
739 732,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи
структури України
ська обл., м. Бориспіль, (044) 281-74-96, 281-70-22
термінала «D»
Аеропорт
3 Міністерство оборо- 22996218, ДП «Київський військовий деревообробний завод»,
Приміщення № 2 (сушильна камера) в будівлі прирізочного цеху
–
Київська обл., смт Коцюбин70,0
281 800,00
2 роки 11 місяців Виробнича діяльність
ни України
08298, Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, та сушильних камер (інв. № 72) згідно з поверховим планом на
ське, вул. Пономарьова, 17
(044) 502-26-11
будівлю літер «А1-А2»
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
місцезнаходження
незалежною оцінплоща, м2
кою, грн

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
1 034 800,00
2 роки 364 дні Розміщення їдалень, буфетів, що не здійстаном на 30.06.2018
снюють продаж товарів підакцизної групи, у
навчальних закладах
555 036,00
2 роки 364 дні З метою розміщення комунального позастаном на 30.06.2018
шкільного навчального закладу

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство освіти 02070996, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет
і науки України
України», 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103,
тел. (032) 239-27-18
21 Міністерство освіти 38872762, Львівське обласне відділення (філія), 79011,
і науки України
м. Львів, вул. В. Стуса, 2, тел. (032) 276-05-89

Нежитлові вбудовані приміщення (№ 29 –31, 26, 25, 15, 14, 13
–
м. Львів, вул. Генера147,0
(частина 8,6 м2) на цокольному поверсі будівлі гуртожитку (літ.
ла Чупринки, 114
«А-6»)
Нежитлові приміщення загальною площею 175,8 м2, а саме: підІнформація Львівська обл.,
175,8
вальне приміщення № 4 (площа 14,0 м2), приміщення 1-го поверху
відсутня смт Добротвір,
2
2
№ 5 (площею 65,1 м ), № 6 (площею 61,8 м ), приміщення 2-го
вул. Озерна, 5
поверху № 8 (площею 19,9 м2) та № 9 (площею 15,0 м2)
3 Міністерство освіти Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею Інформація Львівська обл.,
1,0
7 807,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що
і науки України
механіко-технологічний коледж», Львівська обл., м. Дро- 1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1
відсутня м. Дрогобич, вул. Растаном на 30.04.2018
відпускає продовольчі товари (кавового
гобич, вул. Раневицька, 12, тел. (0324) 3-52-06
невицька, 12
автомата)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за незалежною максимально можливий
загальна площа, м2 вартість майна
мета використання
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство
08565109, Державна установа «Конотопський виправний центр (№ 130)», Нежитлові примі- 08565109.1.СНТНЖО278 Сумська обл., м. Конотоп,
83,34
3 039,00
2 роки 364 дні
Виробництво та транспорюстиції України 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, 2, (05447) 2-31-10
щення котельні
вул. Батуринська, 2
тування теплової енергії
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет
і науки України
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. (057) 702-10-16
2 Державне агентство 01033674, Харківське міжрайонне управління водводних ресурсів
ного господарства, 62489, вул. Чайковського, 210а,
України
смт Безлюдівка, Харківський р-н, Харківська обл.,
тел. (057) 749-62-63, 749-62-39
3 Міністерство освіти 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
і науки України
архітектури та дизайну», 61003, м. Харків, вул. КвіткиОснов’яненка, 4/6, тел. 0577312431
4 Міністерство освіти 02071174, Харківський національний університет буі науки України
дівництва та архітектури, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057) 700-02-50
5 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет
і науки України
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. (057) 702-10-16

Частина даху 5-поверхової громадської будівлі гуртожитку інв. № 73076, літ. за техпаспортом В-5

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за максимально
реєстровий номер майна
місцезнаходження
пло- незалежною оцін- можливий строк
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн
оренди
–
м. Харків, вул. ЦілиноРозміщення
телекомунікаційного
обладнання
2 роки
градська, 36
12,0
41 900,00
11 місяців

Нежитлова одноповерхова будівля НСП-7 Безлюдовської ЗС Безлюдовської ЕД, інв. № 101330166,
літ. «А-1»

01033674.41.ГВЮЦНН138 Харківська обл.,
смт Васищеве, вул. Польова, 25

найменування

Нежитлові приміщення – кімн. № 29 площею
57,3 м2 та кімн. № 5 площею 61,7 м2 на 3-поверсі
3-4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв.
№ 60580, літ. за техпаспортом «А-4»

–

м. Харків, вул. КвіткиОснов’яненка, 4/6

Розміщення складу
177,0

168 400,00

2 роки

119,0

953 700,00

1 рік

Розміщення курсів з вивчення іноземної мови та інформатики – погодинно, з таким режимом використання:
кімн. № 29 – середа з 17.00 до 19.00, субота та неділя – з 9.00 до 17.00, кімн. № 5 – субота та неділя з
10.00 до 15.00
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з
продавцем
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
проектні, проектно-конструкторські роботи

Частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі
–
м. Харків, вул. Сум6-поверхового головного навчального корпусу, інв.
ська, 40
4,0
52 000,00
1 рік
10300001001, літ. А-6, пам’ятка архітектури
Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1 площею
–
м. Харків, вул. Баку7,35 м2 та кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ліна, 10, м. Харків,
13, 14 загальною площею 217,15 м2 у підвалі, відпросп. Науки, 14
2
мостка (інв. № 1033-3) площею 79,5 м , прилегла
2 роки
318,91
1 668 000,00
до 5-поверхової громадської будівлі, літ. «А-5» інв.
11 місяців
№ 70331, відмостка (інв. № 1033-3), прилегла до
4-поверхового громадського будинку (навчальний
корпус), літ. «Г-4», інв. № 70994, площею 22,26 м2
6 Міністерство еконо- 31632168, Державне підприємство «Український
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 14,
–
м. Харків, просп. НаРозміщення громадських об’єднань на площі, що не
мічного розвитку і науково-технічний центр металургійної промисловості 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
уки, 9
використовується для провадження підприємницької
торгівлі України
«ЕНЕРГОСТАЛЬ», 61166, м. Харків, просп. Науки, 9,
27, 28, 29, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 32, 34, 35, 39, 40,
733,2
4 450 100,00
5 років
діяльності
тел. (057) 702-17-31
II, III, V на 6-му поверсі 6-поверхової адміністративІІІ
ної будівлі, інв. № 73477/81783, літ. А -5, А-6
7 Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний медичний уніЧастина покрівлі площею 19,57 м2 та частина зо–
м. Харків,
Розміщення обладнання базової станції мобільного
ни здоров’я України верситет, просп. Науки, 4, м. Харків, 61022, тел. (057) внішньої стіни площею 3,0 м2 9-поверхової будівлі
просп. Л. Свободи, 53а 22,57
2 роки
зв’язку, фідерних пристроїв та антен
78
700,00
707-73-80
гуртожитку № 6, інв. № 10320003, літ. за техпас11 місяців
портом «Б-9»
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

22 серпня 2018 року
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3

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий мета використання
місцезнаходження
майна
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027, Нежитлове приміщення четвертого поверху
–
м. Чернігів,
16,0
68 400,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
і науки України
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, (04622) 3-16-51, (04622) 3-42-44
дев’ятиповерхової адміністративної будівлі
вул. П’ятницька, 39
Заяви про оренду зазначеного 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),
РВ 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсів на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 3,
4, 9, 22 підвалу та кімн. № 43, 45, 66, 67, 68 на другому поверсі
6-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 1, техпаспорт відсутній, пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (пам’ятка «Банк «Північний» охоронний № 611), загальною
площею 215,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі ДУ «Державний інститут праці та соціальноекономічних досліджень».
Ринкова вартість майна визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 16.05.2018 становить 1 221 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 99 538,92 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перераховано на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – липень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 16589,82 грн, при орендних ставках 15 %,
18 %, виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складів на площі 125,1 м2, торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
на площі 41,9 м2, офісних приміщень на площі 48,5 м2.
Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця
з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної
плати за останній місяць оренди.
Протягом місяця після укладення цього договору застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе
ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подальше
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно
до чинного законодавства.
Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної
плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн.
№ 1, 2, 7 на першому поверсі та кімн. № 3 на другому поверсі
2-поверхової споруди трансформаторної підстанції № 2, інв.
№ 32.16, реєстровий № 19477064.7.СШФШЕЛ1303, літ. «И–2»,
загальною площею 59,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 201д, що перебувають на балансі Харківського регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України.
Ринкова вартість майна визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 05.06.2018 становить 140 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 10 463,76 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
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16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перераховано на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – липень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 1 743,96 грн, при орендних ставках 15 %,
виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Цільове використання об’єкта оренди розміщення складу на площі
49,3 м2 та майстерні на площі 9,9 м2.
Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця
з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної
плати за останній місяць оренди.
Протягом місяця після укладення цього договору застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе
ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подальше
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно
до чинного законодавства.
Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Продовження договору оренди здійснюється після погодження
з органом управління.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної
плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
1) заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені
про конкурс;
2) документи, які підтверджують гарантійний внесок;
3) пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу;
4) інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням
банківських реквізитів;
5) відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній
звітний період);
6) інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності)
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому кон-

верті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу на право оренди державного майна,
що відбувся 01.08.2018
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення з фізичною особою – підприємцем Городничою
Оленою Петрівною договору оренди державного нерухомого майна
– нежитлового приміщення № 67 загальною площею 9,0 м2 першого
поверху будівлі служби здоров’я (літ. Г-5) за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Олександра Матросова, 29, що перебуває на балансі державної
установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області».

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

ІНФОРМАЦІЯ Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова
2/32, а/с 37 (фактичне розташування: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення будівлі площею 1,0 м2, розташованого за адресою:
с. Данилівка, Васильківський р-н Київської обл., військове містечко
№ 22, інв. № 10.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку,
яка виконана станом на 30.04.2018, становить 4170,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить
139,00 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – червень
2018 року, під розміщення банкомата.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.
Термін оренди – на 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; авансовий внесок у розмірі не меншому ніж
одна місячна орендна плата протягом місяця з моменту укладення
договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу
інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладання 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 поточних ремонту
орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
страхування майна на користь орендодавця за вартістю, не менше
ніж встановлена 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, дострокове розірвання договору у разі
здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців на
земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
Для всіх учасників: 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 потрібно подати документи, вказані в п. 3.2
наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; 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 з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; 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: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї
інформації за поштовою адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіатора
Антонова, 2/32, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Чернівці про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди державного
(військового) майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці (код за ЄДРПОУ 08179180).
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частини
нежитлових приміщень першого поверху (приміщення № 2
площею 2,0 м2 та приміщення № 32 площею 2,0 м2) загальною
площею 4,0 м2 в будівлі № 2 (казарма) військового містечка
№ 2 за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Гагаріна, 56.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 14 222,00 грн (чотирнадцять тисяч двісті двадцять дві гривні
00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (червень 2018 року) при використанні об’єкта з метою розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (кавовий апарат), орендна ставка 9 %,
визначений відповідно до вимог чинного законодавства і становить
106,67 грн (без ПДВ).
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 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина

нежитлового приміщення (№ 1) площею 2,0 м2 у будівлі № 3
(їдальня) військового містечка № 2 за адресою: Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 56.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 7 111,00 грн (сім тисяч сто одинадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового)
майна за базовий місяць (червень 2018 року) при використанні
об’єкта з метою розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (кавовий апарат), орендна ставка 9 %, визначений відповідно до вимог чинного законодавства і становить
53,33 грн (без ПДВ).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина
нежитлового приміщення (№ 8) площею 2,0 м2 у будівлі № 75
(спортивний зал) військового містечка № 2 за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 56.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 7 111,00 грн (сім тисяч сто одинадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового)
майна за базовий місяць (червень 2018 року) при використанні
об’єкта з метою розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (кавовий апарат), орендна ставка 9 %, визначений відповідно до вимог чинного законодавства і становить
53,33 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної
плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа наступного за звітним місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди – до 3 (трьох) років із можливістю продовження
терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків
за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за умови
якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення
строку дії цього договору. У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш
як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться
нова оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого
майна.
7. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку не меншому ніж трикратний розмір орендної
плати за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок
плати за останній (останні) місяць оренди, який вноситься протягом
10 днів з моменту укладання договору оренди.
9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
10. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.
11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні,
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на
здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця
на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками
відповідних ЗМІ.
13. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
14. 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.
15. Сплата гарантійного внеску.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи які підтверджують сплату гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних
плат. Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перера-

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів малої приватизації
 1. Об’єкт незавершеного будівництва – будинок культури
(літ. «А») за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра,
вул. Шевченка, який під час приватизації не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» (код за ЄДРПОУ 00480879;
припинено). Орієнтовна дата оцінки – 31.08.2018. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
 2. Об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний завод
Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України (літ. «А», «А'», «Б») за адресою:
Київська обл., Київська обл., м. Бровари, Промвузол. Орієнтовна
дата оцінки – 31.08.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана
найбільша ціна: 7200 грн.
 3. Об’єкт незавершеного будівництва – 108-квартирний
житловий будинок (літ. «А») за адресою: Київська обл., м. Буча,
вул. Яблунська (колишня Кірова). Орієнтовна дата оцінки – 31.08.2018.
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по
Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
 4. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 6 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна. Орієнтовна дата оцінки – 31.08.2018. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
 5. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 7 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна. Орієнтовна дата оцінки – 31.08.2018. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
 6. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 8 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна. Орієнтовна дата оцінки – 31.08.2018. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській
області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
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Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 06.09.2018 о 12.00 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Нежитлове приміщення загальною площею 47,8 м2 за
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: Вишгородська районна
профспілка працівників сфери підприємництва. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 2. Нежитлові приміщення № 5, 6, 7 на 1-му поверсі будівлі системи ЦЗС загальною площею 32,9 м2 (інв. № 15035) за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну
дії договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Авіаційна Паливна Заправна Компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 3. Нежитлове приміщення № 26 загальною площею 23,8 м2,
реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.64.НЛТНПД064, на
1-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала за адресою:
Київська обл., Бориспіль-7, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: Представництво «СІЛК ВЕЙ ВЕСТ ЕРЛАЙНЗ ЛЛС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 4. Нерухоме майно – промисловий майданчик БП – 1,
розміром 39x200 м загальною площею 7800,0 м2 за адресою:
Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що перебувають на балансі ДСП
«Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 5. Нежитлові приміщення (літера «А»), а саме: веранда № ІІІ
– 14,1 м2, коридор – № 1-1 – 15,9 м2, кабінет № 1-2 – 5,2 м2,
кабінет № 1-3 – 13,4 м2, кабінет № 1-4 – 7,7 м2, вбиральня
№ 1-5 – 2,1 м2, коридор № 1-6 – 3,0 м2, кабінет № 1-7 – 6,2 м2,
кабінет № 1-8 – 15,7 м2, кабінет № 1-9 – 5,0 м2, кабінет № 1-10
– 15,1 м2, кабінет № 1-11 – 2,1 м2, кабінет № 1-12 – 15,7 м2,
коридор № 1-13 – 5,4 м2, кабінет № 1-14 – 22,2 м2, загальною
площею 148,8 м2 на першому поверсі за адресою: Київська обл.,
м. Тетіїв, вул. Вишнева, 1, що перебувають на балансі ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ФОП Івашкевич В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного,
торговельно-адміністративного призначення.
 6. Нежитлове приміщення загальною площею 8,9 м2 за
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченка, 65а, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замов-

хування коштів на такі реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ
м. Чернівці, код за ЄДРПОУ 08179180, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ,
р/р 35223240005673;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від
учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу
про банкрутство;
3) додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс»
із зазначенням назви учасника конкурсу, найменування та місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком печатки (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі
– за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002,
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімната 6.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 2.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваженими особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу (кімната 2).
Додаткову інформацію можна отримати в Квартирноексплуатаційному відділі м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Григор’єва В. А.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного, торговельно-адміністративного призначення.
 7. Нерухоме майно виробничої бази з ремонту та комплектування автомобільного транспорту та бурового обладнання за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське (с. Петрівське),
вул. Київська, 25 загальною площею 1634,10 м2, що перебуває
на балансі Українського державного науково-дослідного і проектновишукувального інституту «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: «ПРОМРЕСУРС ПЛЮС». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 4180 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель складського, виробничоскладського призначення.
 8. Нерухоме державне майно загальною площею 380,0 м2,
а саме: приміщення № 1 – 180,00 м2 та приміщення № 7 площею
200,0 м2 в будівлі цеху оздоблення корпусних меблів згідно з
поверховим планом на будівлю літер «Р-Р1» за адресою: Київська
обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «СТАФПЛАСТ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, виробничо-складського
призначення.
 9. Частина приміщення матеріального складу площею
77,5 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів,
вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Київської гідрогеологомеліоративної експедиції. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: Мельник Олександр
Григорович. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель, виробничого, складського призначення.
 10. Приміщення автогаража площею 220,4 м2 за адресою:
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, що
перебуває на балансі Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «КОМПАНІЯ ЕРГО». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 3388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
складського призначення.
 11. Нерухоме майно загальною площею 6,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12, що перебуває на балансі Білоцерківської об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Даниленко Д. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3388 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельноадміністративного, торговельного призначення.
 12. Нежитлове приміщення загальною площею 77,4 м2
за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, що
перебуває на балансі Головного управління Держсанепідемслужби у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки:
31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП
Потера Р. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного, торговельного призначення.
 13. Частина нежитлового приміщення загальною площею
1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, Аеропорт, що перебувають на балансі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки:
31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: АТ
«Укрексімбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель, для розміщення банкоматів.
 14. Частина нежитлових приміщення, а саме: частина приміщення № 3.1.29 площею 4,15 м2 та частина приміщення № 3.1.4
площею 3,6 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»,
реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, Аеропорт, що перебуває на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії
договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ПрАТ «Універсальне агентство з продажу авіаперевезень». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними
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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: частина вбудованого нежитлового
приміщення загального площею 2,0 м2 на першому поверсі господарської будівлі (прохідна). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський дер-
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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 ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)255-41-71, 261-62-04.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишкова
вартість
Платник
об’єкта,
грн.
Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Частина площадки з асфальтним
Ринкова 1985,49 Товариство з обпокриттям № 2 площею 239,0 м2
вартість
меженою відповіза адресою: вул. Текстильна, 30а,
дальністю «Глобал
м. Тернопіль, що перебуває на баБілд Інжиніринг»
лансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області
2 Частина приміщення будівлі
Ринкова
0,00
Фізична особа –
майстерні-полігону площею 26,3 м2
вартість
підприємець
за адресою: вул. Міцкевича, 31а,
Монастирська
м. Бучач, Тернопільська обл., що
Леся Володимиперебуває на балансі Державнорівна
го навчального закладу «Бучацьке
професійно-технічне училище»

Назва об’єкта оцінки,
№
Дата
Вид
його місцезнаходження
з/п та найменування
балансоутримувача оцінки вартості

31.08.18

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – будівля їдальні загальною площею 238,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, 6. Найменування балансоутримувача Селянське (фермерське)
господарство «Славутич» (код за ЄДРПОУ 32150431). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Голованівський р-н,
с. Давидівка, вул. Лісова, 6. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн. – відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018.
Площа земельної ділянки: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: –. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області (тел. (052)
233-23-38). Подібними об’єктами є: приміщення, будівлі закладів
харчування. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,5 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної
діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується
Фондом державного майна України якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для
оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у пунктах 5-10 розділі ІІ Положення. Вимоги до
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де
строк виконання робіт не перевищує 5 днів, після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 03.09.2018 включно у робочий час до
16.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 07 вересня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

жавний університет безпеки життєдіяльності. 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. Клепарівська, 35. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення загального площею 4,0 м2 на першому поверсі
будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. 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): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Компанія
«TURK HAVA YOLLARI A.O.» («Тюрк Хава Йоллари А.О.»).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби котельні площею 129,0 м2 та технічний майданчик у основи димової труби
котельні площею 8,0 м2 загального площею 137,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 73. Балансоутримувач
(Орендодавець): ДП «Львівський бронетанковий завод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 73.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загального площею 11,6 м2 на другому поверсі Стоматологічного медичного центру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет 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. Пекарська, 69а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Хороз Леся Миронівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: склад ПММ літ. «І-1» загального площею 36,4 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 для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Оскарпаркет».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загального площею 53,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Радехівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт». 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: Львівська обл., Радехівський р-н,
смт Лопатин, вул. Заводська, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загального площею 62,93 м2, а саме: частина поверхні димової труби площею 48,33 м2 та частина площадки у основи труби площею 14,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н,
с. Борок, вул. Миру, 14. Балансоутримувач: Державне підприємство
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». 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: Львівська обл.,
Сокальський р-н, с. Борок, вул. Миру, 14. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові напівпідвальні приміщення (№ 17, 18 за планом БТІ) загального площею 14,9 м2 в будівлі
навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
просп. Свободи, 18. Балансоутримувач: Львівський національний
університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Свободи, 18. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Львівобленерго».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що
склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 4, 8 – 2400,0
грн; для об’єктів № 3, 5, 6, 7 – 3000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі
– Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для № 1 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів);
для № 2, 4, 8 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо); для № 3, 6, 7 – споруди,
передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені
для їх розміщення; для № 5 – виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
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до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного, торговельно-адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській
області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 13.09.2018 об 11.00 за адресою:
м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (РВ ФДМУ по Київській області), кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі
– Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки подібного майна, що
підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 1
– 2000 грн, об’єкта 2 – 2100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно –
площадки, майданчики з твердим покриттям; об’єктами, подібними
до об’єкта оцінки № 2, – нерухоме майно – приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітки: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал
засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені з метою
надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт державної власності малої
приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Корпус № 1
разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм».
Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта: Олешин-
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ська сільська рада, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., Комплекс
будівель та споруд № 6. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2018.
Строк виконання робіт – не більше 20 днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами відповідно до
додатка 2 до Положення є об’єкти незавершеного будівництва – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 6,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
13,3 м2 (у т. ч. площа загального користування 3,4 м2) на другому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua . Дата оцінки – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Басіста Лариса Юріївна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею
4,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 7 та частина приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі головного
корпусу. Балансоутримувач – Подільський державний аграрнотехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Калабаня Іван Віталійович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є приміщення, частини будівель (розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення площею 16,3 м2 на
цокольному поверсі в переході між гуртожитками. Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки
– укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Фурман Ігор Володимирович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею
15,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП
«Міламед». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.
ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення,
а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб.
№ 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

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. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому
поверсі навчально-виробничої майстерні (приміщення № 26,
27) загальною площею 84,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного
коледжу Уманського національного університету садівництво. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Михайлівська, 126а, м. Умань,
Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Булах І. О. Дата
оцінки: 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення прибудови до гуртожитку № 5 загальною площею 145,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет
імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 51, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Лінченко О. С.
Дата оцінки: 31.07.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
гуртожитку площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Смілянський центр
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В. Стуса, 37, м. Сміла, Черкаська область. Платник
робіт з оцінки: ФОП Андрущенко М. А. Дата оцінки: 31.08.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого-
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вору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального
корпусу на другому поверсі чотириповерхової будівлі площею
8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Дробінка І. Б. Дата оцінки: 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 3,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Дашковича, 24, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Рогуляк В. В.
Дата оцінки: 31.07.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху п’ятиповерхового корпусу-лабораторії площею
30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Пресса От и До». Дата оцінки: 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –
підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД, комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід 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.
Останній день подання заяв – 04 вересня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 10 вересня 2018 року об 11.00 в РВ
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 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: 30.09.2018.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня
на 400 ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 340,0 тис. грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2018. Комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що
перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 05 вересня 2018 року об 11.00 в РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 30 серпня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи

на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 05 вересня 2018
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 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 конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про скасування результатів
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
У зв’язку з надходженням листів від переможців конкурсів про неможливість виконання звітів з незалежної оцінки майна РВ ФДМУ по
м. Києву скасовує результати конкурсів від 18.07.2018 з відбору
суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною площею
1 061,9 м2, а саме: водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2,
ізолятор (літера Б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2 за адресою:
04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Червонофлотська), 3;
нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні загальною площею 1063,0 м2 за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної
власності групи А шляхом викупу.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий)
загальною площею 1 061,9 м2, а саме: водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною площею
158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею 87,3 м2,
майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера Д)
загальною площею 9,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 04075,
м. Київ, вул. Федора Максименка (Червонофлотська), 3. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки:
30.09.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції
щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 13 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної
власності групи А шляхом викупу.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої
будівлі їдальні загальною площею 1 063,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата
оцінки: 30.09.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 6 800,00 грн.
Конкурси відбудуться 05 вересня 2018 року об 11.15 в РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 30 серпня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 05 вересня 2018
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 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 конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної
власності шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – кафе на 50 місць. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 02092, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б. Наявність об’єктів, що
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містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2018.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної
власності шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без
земельної ділянки) – розширення виробничої бази ДВП
«Будремкомплект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03142,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2018.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 05 вересня 2018 року об 11.30 в РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 30 серпня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 05 вересня 2018
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-

ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 09.08.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 5, 6 та частин приміщень
спільного користування № 1, 3, 4 площею 7,35 м2, загальною площею
68,45 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 150 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення
№ 2 загальною площею 11,0 м2 першого поверху військової скарбниці (літ. Ц), що входить до складу історико-культурного комплексу
«Запорозька Січ» та перебуває на балансі Національного заповідника «Хортиця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.
Старого редуту,10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 800 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини покрівлі загальною площею 35,0 м2
громадсько-побутового блоку (літ. А'-2, інв. № 10130004). 	Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання
договору.
4. Фізична особа – підприємець Жиров Андрій Костянтинович на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини приміщення № 31
(№ 1а) площею 49,4 м2 першого поверху будівлі (Літ. А-5); приміщення з № 1-7 до № 1-24 включно площею 376,8 м2 та естакади №
1-24а площею 21,0 м2 першого поверху будівлі (Літ. А'-2), загальною
площею 447,2 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Добролюбова,10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
5. Фізична особа – підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини вестибуля № 1
загальною площею 11,4 м2 першого поверху будівлі (Літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання
договору.
6. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень
№ 61, № 142, № 155, з № 157 до № 161 включно загальною площею 316,7 м2 першого поверху адміністративно-побутового корпусу (інв. № 1000088, Літ. Ф-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Новобудов,7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством
із суб’єктом господарювання. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 890 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно- правова група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нерухомого майна бази відпочинку «Азов» загальною площею
2693,2 м2, а саме: будинку відпочинку літ. А-3 площею 1483,9 м2; будівлі їдальні з ґанком літ. Б площею 370,1 м2; сторожки літ. В площею
25,2 м2; навісу літ. Г площею 76,3 м2; складу літ. Д, площею 22,2 м2;
душу літ. Е площею 74,9 м2; складу літ. Ж, площею 45,0 м2; сараю літ.
З, площею 7,1 м2; погребу з шийкою літ пг, площею 2,5 м2; сараю літ.
И, площею 11,4 м2; сараю літ. К, площею 10,5 м2; сараю літ. Л, площею 41,0 м2; будиночку відпочинку літ. М, площею 24,2 м2; будиночку
відпочинку літ. Н, площею 26,7 м2; навісу літ. О, площею 24,0 м2; вбиральні літ. Т, площею 39,9 м2; навісу літ. У, площею 22,8 м2; будинку
відпочинку літ. Ф, площею 308,9 м2; вбиральні літ. Х, площею 1,0 м2;
навісу літ. Ц, площею 69,7 м2; трансформаторної будки літ. Ч, площею 5,9 м2; паркану № 1, № 5; водопроводу № 2; зливної ями № 3;
резервуару для питної води № 4; водонапірної башти № 6; замощення І. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський
р-н, смт Кирилівка, Коса Пересип, 46. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 14 900 грн, строк виконання робіт з оцінки –
4 календарні дні від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації, що відбувся 12.07.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для подальшої приватизації шляхом викупу або
продажу на аукціоні.
Строк
виконання робіт
(день)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом викупу
1 Будівля колишнього дитячого садка (літ. ПП «САНТ-2000»
4100
3
А) загальною площею 250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13, який
під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Київхліб», що перебуває на балансі дочірнього підприємства
Білоцерківський хлібокомбінат

№
з/п

Назва об’єктів

Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності
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Продовження таблиці

№
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Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності

Вартість

Строк
виконання робіт
(день)
3

2 Будівля недіючої лазні площею 137,6 м2 ПП «Консалтингова
4000
за адресою: Київська область, Білоцер- Агенція»
ківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине» (правонаступник –ТДВ «Терезине»)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації
шляхом продажу на аукціоні
3 Частина нежитлової будівлі літ. А – гру- ПП «Зорі України»
4100
пи приміщень № 15, № 16 загальною
площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Київський шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за
ЄДРПОУ 02140745; припинено)
4 Будівля лазні загальною площею 115,6 м2 ПП «Зорі України»
4100
за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Святопетрівське,
вул. Володимирська, 2з, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Плодорозсадницьке» (код за
ЄДРПОУ 05528378; припинено)
5 Автомобіль ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1, реєстра- ПП «САНТ-2000»
ційний номер АІ 4519 ВХ, шасі № 887574,
двигун № 567737, із запчастинами та
матеріалами, які під час приватизації не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Обухівське автотранспортне підприємство
13238» (код за ЄДРПОУ 05538796; правонаступник ПрАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238»), м. Обухів,
вул. Трипільська, 33

2950
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.08.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Переможець –
суб’єкт оціночної Вартість виконання робіт
діяльності
(день)
 Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом викупу
1 Об’єкт оцінки: окреме майно – будівля їдальні ПП «Зорі
4730
3
літ. «П» загальною площею 1299,2 м2, яка
України»
під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш», за адресою: м.
Ірпінь, вул. Садова, 94 (правонаступник – ПАТ
«Ірпіньмаш»)
2 Об’єкт оцінки: окреме майно – будівля поТОВ «ГАРАНТ4795
5
буткомбінату літ. «М2» загальною площею
ЕКСПЕРТИЗА»
2
273,7 м за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Садова, 9, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш»
(правонаступник – ПАТ «Ірпіньмаш»)

№
з/п

Назва об’єктів

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 08.08.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта
оренди – нежитлового приміщення № 89 загальною площею 17,5 м2
на цокольному поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Львівській
області, м. Львів, вул. Стрийська, 35 (мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди) суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін
виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 09.08.2018
Переможцями конкурсу визнані:
ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 4,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі, на балансі Баштанської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській області,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Торгова, 63а. Вартість робіт – 2000 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
приміщення буфету та мийної площею 29,3 м2 на першому поверсі
дев’ятиповерхового громадського будинку, на балансі Оперативного управління Апеляційного суду Миколаївської області, за адресою:
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 2. Вартість робіт – 2000 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на об’єкт оренди:
майданчик площею 1111,0 м2 для накопичення та тимчасового
зберігання вантажів, на балансі ПрАТ «Очаківське ХПП», за адресою:
с. Куцуруб, Очаківський р-н, Миколаївська область. Вартість робіт –
1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення площею 359,5 м2 одноповерхової будівлі,
на балансі Філії «Хмельницька автомобільна база № 82» Консорціуму «Військово-будівельна індустрія», за адресою: м. Первомайськ,
вул. Кам’яномостівська, 14, Миколаївська область. Вартість робіт –
2 400 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 185,4 м2 в будівлі службовопобутових приміщень залізничної ділянки, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23/29. Вартість робіт – 2 000 грн без врахування ПДВ,
строк виконання робіт – 2 к/дні;
нежитлова будівля площею 1144,8 м2, на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49.
Вартість робіт – 1 900 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 2 к/дні;

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди:
лабораторний корпус № 6 площею 82,5 м2, на балансі Науководослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія», за
адресою: м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1. Вартість робіт – 1600
грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
частина об’єктів бази Управління механізованих робіт загальною
площею 1 660,5 м2, а саме: приміщення № 3, № 4 матеріального
складу зі сторожкою площею 430,5 м2, з ґанком площею 9,7 м2 кр-2
бази УМР; частина бетонного замощення № І бази УМР площею
1038,0 м2; площі загального користування площею 182,3 м2 (частина замощення № І, VII – під’їзні шляхи до об’єкта оренди), на балансі
ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС»,
за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс,
22. Вартість робіт – 2 400 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 4 к/дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
приміщення № 1, 2, 11-20, 22, 23, 27, 28 та частина приміщення
№ 26 загальною площею 683,2 м2, на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
м. Миколаїв, просп. Героїв України, 93/1. Вартість робіт – 1 900 грн
без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт оренди:
об’єкти бази Теплоенергомонтаж загальною площею 4211,1 м2,
а саме: приміщення першого поверху № 103, № 107 – 124, № 144 –
176 та приміщення третього поверху № 325-351 загальною площею
1138,8 м2 чотириповерхової будівлі службово-побутового корпусу ТЕМ та місця загального користування (вхідна група приміщень
та санвузли № 101, 102, 104, І, ІІІ, V, 301-305) загальною площею
183,1 м2; частина одноповерхової будівлі – приміщення № 1-40, І виробничого корпусу ТЕМ (блок 1) загальною площею 2565,3 м2; будівля
сховища радіоактивних ізотопів зі складом площею 149,2 м2, бетонне замощення площею 174,7 м2, огорожа з металевої сітки площею
93,8 пог. м з двома воротами та хвірткою площею 93,8 пог. м, на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «Южно-Українська
АЕС», за адресами: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 13 та Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 37. Вартість робіт – 2400 грн без врахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 08.08.2018
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлових приміщень (частина адміністративного будинку А-1,
А-3, А-4) площею 120,21 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 83, м. Полтава,
що обліковуються на балансі Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1316,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 82,9 м2 за адресою:
вул. Європейська, 4, м. Полтава, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України (в оперативному управлінні Головного управління Державної фіскальної служби України у Полтавській
області). Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1 316,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
частини покриття з бетонних плит та асфальту площею 179,0 м2 за
адресою: вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковується на балансі Кременчуцького міжрайонного управління
водного господарства. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1450,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтингова компанія «Форекс» на
проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 47,2 м2 за адресою: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі
УДКСУ у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науковоконсультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного
майна:
частини нежитлового приміщення площею 1210,5 м2 за адресою:
вул. Гоголя, 25, м. Полтава, що обліковується на балансі Державного
проектного інституту містобудування «Міськбудпроект». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1590,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 15,2 м2 за адресою: вул. Горького, 52, смт Нова Галещина, Козельщинський р-н, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Казенного підприємства «Південукргеологія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
гаражних боксів площею 119,6 м2 за адресою: просп. Полтавський, 36а, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна об’єкта приватизації, що відбувся 09.08.2018
Переможцем конкурсу визнано юридичну особу – Товариство з
обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Форекс»
на проведення оцінки державного майна: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Полтавський державний навчальнокурсовий комбінат агропромислового комплексу». Мета оцінки –
визначення ринкової вартості для продажу на аукціоні. Вартість
виконаних робіт – 19000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
15 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 07.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: окреме майно – нежитлова
будівля гаражі загальною площею 153,81 м2 за адресою: вул. Олеся
Гончара, 21Б, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Відділу агропромислового розвитку Чортківської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04058427), визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2700 гривень, строк виконання робіт – 9 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: окреме майно – нежитлова
будівля хлораторної загальною площею 67,3 м2 за адресою: вул. Тичини, 3 «Х», м. Бучач, Тернопільська обл., 48400, яка не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Бучацький цукровий завод» (код за ЄДРПОУ
00373059) в процесі приватизації, але перебуває на його балансі, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2950
гривень, строк виконання робіт – 9 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 м2 з добудовою складу № 1 загальною площею
128,4 м2; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 м2; пожежний резервуар
під літерою «Г» загальною площею 32,9 м2; пожежний резервуар під
літерою «Д» загальною площею 32,9 м2; площадка № 1 та огорожа
№ 2 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління з питань
цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної
адміністрації, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з
оцінки – 7500 гривень, строк виконання робіт – 10 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 09.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів
(літ. Е поз. 1-1) площею 52,2 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області, визнано Тернопільське обласне
комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1950 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 10.08.2018
Об’єкт малої приватизації державної власності – будівля профілакторію за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169, переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Вартість робіт – 4 500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Вбудовані приміщення загальною площею 84,6 м2 на першому
поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23», переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 22,5 м2 на
першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3, що перебувають на балансі Херсонського державного університету, за
адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 2, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 100,2 м2 на
другому поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Херсонське морехідне училище рибної промисловості», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55,
переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
1 900 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 10,4 м2 на
цокольному поверсі (під сходовим маршем) у навчальному корпусі № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської
академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20, переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, проведених 09.08.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – частина приміщення площею 4,0 м2 на першому
поверсі у фойє навчального корпусу, що обліковується на балансі Кам’янець-Подільського індустріального коледжу, за адресою:
вул. Суворова, 17, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ПП «Аспект». Вартість надання послуг з оцінки – 2300,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – нежитлові приміщення загальною площею 262,0 м2 у
прибудові до дев’ятиповерхового гуртожитку № 4, що обліковується
на балансі Хмельницького національного університету, за адресою:
вул. Інститутська, 7, м. Хмельницький визнано ФОП Калинюка Василя
Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – нежитлові приміщення загальною площею
54,0 м2 у прибудові до житлового будинку, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з
оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.08.2018
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлові приміщення
2 Захисна споруда
цивільного захисту
3 Частина даху
4
5

6

7
8
9
10

11

235,8 м. Київ, вул. Пирогова, 9
214,0 м. Київ, просп.
Перемоги, 10, літер «Ч»
11,0 м. Київ, вул. Металістів, 5
Частина даху
14,2 м. Київ, вул. Виборзька, 3
Нерухоме майно, 536,0 м. Київ, вул. Є. Хара саме: дорожнє (36,0 та ченка, 36; м. Київ,
покриття та май- 500,0) вул. Є. Харченка, 34
данчик із залізобетонних плит
Нежитлові при109,1 м. Київ, вул. Лаврміщення – об’єкт
ська, 9, корпус № 1
культурної спадщини
Частина даху
11,0 м. Київ, вул. Металістів, 5
Частина даху
14,2 м. Київ, вул. Виборзька, 3
Частина нежит4,0 м. Київ, вул. Верхлових приміщень
ня, 5
Нежитлове при15,4 м. Київ, пл. Переміщення – об’єкт
моги, 2
культурної спадщини
Нежитлове при9,0 м. Київ, вул. Гарміщення
матна, 2

12 Нежитлове приміщення

СОД – переможець
ФОП
Острик Т. В.
ПП «ДУАНТ»

2

4940

ФОП
Чебаков О. І.
ФОП Рябченко
О. М.
ФОП Щаслива
Н. З.

2

4490

2

4380

2

5900

ФОП Острик
Т. В.

2

3380

ФОП
Щаслива Н. З.
ФОП
Чебаков О. І.
ПП «ДУАНТ»

2

3500

2

4490

2

2470

ФОП
Острик Т. В.

2

4230

2

2770

3

3600

2

2800

2

3000

2

3000

2

2800

2

2850

ФОП
Щаслива Н. З.
ФОП
Чебаков О. І.
ФОП
Щаслива Н. З.

2

3000

2

3400

2

3000

ПП «ДУАНТ»

2

2130

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія «Фіско»
41,0 м. Київ, вул. С. Пет- ТОВ
люри, 27
«Аналітичноконсалтинговий
центр «Епрайзер»
30,3 м. Київ, просп. Пе- ФОП
ремоги, 14
Острик Т. В.
85,4 м. Київ, вул. ГарФОП
матна, 2
Щаслива Н. З.
110,1 м. Київ, вул. Т.
ФОП
Драйзера, 7
Щаслива Н. З.
33,1 м. Київ, вул. Попу- ПП «ДУАНТ»
дренка, 54
2,0 м. Київ, пл. Львів- ФОП
ська, 14, корпус
Острик Т. В.
№7

13 Нежитлове приміщення
14 Нежитлове приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Частина нежитлового
приміщення –
об’єкт культурної
спадщини
18 Нежитлові при109,0 м. Київ, вул. Ж. Жаміщення
баєва, 4
19 Споруда
7,41 м. Київ, с. Пирогів,
споруда № 4
20 Нежитлове при- 146,0 м. Київ, вул. Доміщення
рогожицька, 10,
літер «К»
21 Частина не9,0 м. Київ, просп.
житлового приПеремоги, 37к, корміщення
пус № 7

Термін ви- Вартість
конання, виконанкалендар- ня робіт,
них днів
грн
2
4750

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 14.08.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Житомирського торгівельно-економічного коледжу Київського національного
торгівельно-економічного університету, за адресою: м. Житомир,
вул. Чуднівська, 101 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою
укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 70,0 м2 будівлі магазину (літ. А),
що перебуває на балансі ДП «Словечанське лісове господарство»,
за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Лісова (Сабурова), 13а (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
приміщення (гаражі) площею 81,0 м2, що перебувають на балансі
Управління державної казначейської служби України у Ружинському
районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 23 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 10,7 м2 будівлі (літ. А), що перебуває на балансі ДП «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за адресою: м. Житомир, вул. Довженка, 45 (вартість виконання – 1450,00 грн, строк виконання –
3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою укладення
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єкту: нежитлові приміщення (буфет та роздаточна) площею
30,8 м2 в будівлі факультету лісового господарства (навчальний корпус № 6), що перебуває на балансі Житомирського національного
агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 55 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання –
5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Приватне підприємство «Північний кут» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 68,6 м2 службового приміщення
(літ. А), що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за адресою: м. Малин, вул. Захарченка, 16 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання –
5 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою укладення
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по
об’єкту: частина приміщень будівля їдальні площею 194,3 м2, що
перебуває на балансі ДП «Ємільчинське лісове господарство», за
адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Параніне, вул. Заводська, 20 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання –
5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди.
Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Утеченко
тел. (044) 200-35-01, 200-36-58

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 13.08.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів
оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. частина нежитлового приміщення площею 4,0 м на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн;
2. нежитлове приміщення загальною площею 98,3 м2 на першому поверсі одноповерхової металевої споруди майстерні, м. Львів,
вул. Демнянська, 15. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 980 грн;
3. нежитлові приміщення загальною площею 154,4 м2 (кімн.
№ 48 площею 34,6 м2, кімн. № 49 площею 33,3 м2, кімн. № 50 площею
8,3 м2, приміщення № 51 площею 20,7 м2, № 54 площею 10,2 м2, № 55
площею 5,0 м2, № 57 площею 42,3 м2) на другому поверсі нової частини адміністративного будинку, м. Львів, вул. Богомольця, 9. Мета
оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Національна Компанія «Укрексперт».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 980 грн;
4. нерухоме державне майно загальною площею 1828,7 м2 (виробничий корпус літ. «З-2» площею 1348,7 м2, трансформаторна підстанція літ. «Л-1» площею 23,6 м2, навіс літ. «П-1» площею 456,4 м2),
м. Львів, вул. Личаківська, 150. Мета оцінки – визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 950 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, оголошеного на 01.08.2018
ТОВ «ПРОФФЕР», керівник – Сухонос Н. О.
Найменування об’єкта оцінки – нежитлова будівля загальною площею 287,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ
«Дністровський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка, вул. Центральна, 57. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки
з метою продажу на аукціоні. 6800,00 грн, 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності із визначеними датами конкурсів 20.08.2018,
23.08.2018
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу ФДМУ від
16 січня 2018 року № 47).
У зв’язку із листом ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138 «Щодо
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг
з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище показників, зазначених далі по відповідних подібних об’єктах, комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться: 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), – 6,92 тис. грн; окремо розташована будівля – 7,1 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 86,82 тис. грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 14.08.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів
об’єкт малої приватизації – окремого майна – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2,
споруда ґанку, б, споруда естакади, В, за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт Гоща, вул. Промислова, 1 з метою приватизації шляхом викупу визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 900 грн;
1/2 вентиляційної шахти комунікаційного тунелю зі спорудами, а
саме: вентиляційна шахта літ. «V» площею 3,25 м2; комунікаційний
колодязь літ. «V» площею основи 2,55 м2; комунікаційний колодязь
літ. «V1» площею основи 1,25 м2; комунікаційний колодязь літ. «V2»
площею основи 1,8 м2; технологічна споруда літ. «V3» площею основи
5,95 м2, технологічна споруда літ. «V4» площею основи 7,2 м2; комунікаційний колодязь літ. «V5» площею основи 9,25 м2; залізобетонні
технологічні опори літ. № 1 площею основи 0,55 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3450 грн;
1/2 вентиляційної шахти комунікаційного тунелю зі спорудами, а
саме: вентиляційна шахта літ. «V» площею 3,25 м2; комунікаційний
колодязь літ. «V» площею основи 2,55 м2; комунікаційний колодязь
літ. «V1» площею основи 1,25 м2; комунікаційний колодязь літ. «V2»
площею основи 1,8 м2; технологічна споруда літ. «V3» площею основи
5,95 м2, технологічна споруда літ. «V4» площею основи 7,2 м2; комунікаційний колодязь літ. «V5» площею основи 9,25 м2; залізобетонні
технологічні опори літ. № 1 площею основи 0,55 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3450 грн;
частина приміщення будівлі майстерні площею 84,4 м2 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Відінська, 7 з метою укладення договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина димової труби котельні площею 12,0 м2 та частина асфальтного покриття площею 3,0 м2 за адресою: Рівненська область, м. Сарни,
вул. Технічна, 4 з метою укладення договору оренди державного майна
визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 480 грн;
шлюз регулятор Боберського водосховища (реєстровий номер
01033668.221726.РХВПЖУ004) загальною площею 637,3 м2 та гребля Боберського водосховища (реєстровий номер 01033668.221724.
РХВПЖУ004) загальною площею 3 986,7 м2 за адресою: Рівненська
область, Березнівський район, Тишицька сільська рада (за межами
с. Князівка) з метою укладення договору оренди державного майна
визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 000 грн.
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