додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 71 (1195)

у номері
Оренда

2

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду
Оголошення
про проведення
конкурсів на право
оренди майна

3

Інформація регіональних
відділень ФДМУ

4 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

прийнято рішення
про приватизацію
тернопільська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про
приватизацію

 Наказом РВ ФДМУ по Тернопільській області від 28.08.2018 № 00473
внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 25.04.2018 № 00216 «Про
прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адмінбудинок загальною площею 744,4 м2», а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – окремого майна – адмінбудинку загальною площею 744,4 м2, що
знаходиться за адресою: вул. Глибока,
19, м. Тернопіль та перебуває на балансі
ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» (код
ЄДРПОУ 03118908), шляхом продажу
на аукціоні без умов.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про
прийняття рішення про приватизацію

 Наказом РВ ФДМУ по Харківській

області від 27 серпня 2018 року № 1722
внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 24.04.2018 № 870 «Про
прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме:
визначено спосіб приватизації об’єкта
малої приватизації окремого майна –
нежитлова будівля літ. «А-1» загальною
площею 91,0 м2, за адресою: м. Харків, пров. Осипенко, 12 – продаж на
аукціоні.

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

3 вересня 2018 року

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
апарат ФДМУ
Фонд державного майна України повідомляє
Аукціон з продажу об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій акціонерного товариства «Укрпапірпром» у кількості 49 597 067 штук, що становить
99,9533% статутного капіталу товариства, про який було оголошено у спецвипуску
Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію від 01 серпня 2018 року
та мав відбутися 30 серпня 2018 року, не відбувся.
Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», пункту 40 Порядку проведення елек-

офіційне видання фдму

тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі»
автоматично оголошено аукціон зі зниженням стартової ціни державного
пакета акцій розміром 99,9533 % статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпапірпром».
Інформацію щодо аукціону зі зниженням стартової ціни державного пакета акцій
розміром 99,9533 % статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпапірпром»
розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-08-29-000027-1.

прийнято рішення про приватизацію
донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Донецькій області від 23.08.2018 № 00563 внесено зміни
до наказу регіонального відділення від 26.04.2018 № 00285 «Про прийняття рішення
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва», а саме: пункт 1 наказу викладено в такій редакції: «1. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта незавершеного
будівництва – 4-поверховий 56-квартирний житловий будинок, за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Маяковського, 39 (далі – Об’єкт). Балансоутримувач:
ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля» (код ЄДРПОУ 33839013)».






 Наказом РВ ФДМУ по Донецькій області від 23.08.2018 № 00564 внесено

зміни до наказу регіонального відділення від 26.04.2018 № 00281 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва», а саме: пункт 1
наказу викладено в такій редакції: «1. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – лікувальний корпус профілакторію, за адресою: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г (далі – Об’єкт).
Балансоутримувач: ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33426253)».

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 09.08.2018 № 608 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 239 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за
адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, 8», із змінами, а саме:
«В пункті 1 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні», слід
читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 09.08.2018 № 609 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 240 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, 10», із змінами, а
саме: «В пункті 1 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 09.08.2018 № 607 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 238 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за
адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, 6», із змінами, а саме:
«В пункті 1 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні», слід
читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 09.08.2018 № 610 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 241 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 4», із змінами, а саме:
«В пункті 1 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні», слід
читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 577 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 254 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86», а
саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 576 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 253 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88», а
саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».

 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 575 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 252 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90», а
саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 574 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 251 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92», а
саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 573 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 250 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94», а
саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».








Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 09.08.2018 № 611 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 242 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар», із змінами, а саме: «В пункті 1 наказу
замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні», слід читати: «шляхом
продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Івано-Франківській області від 28.08.2018 № 270
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 18.06.2018 № 177 «Про прийняття рішення про приватизацію адміністративної будівлі загальною площею
826,3 м2, що не включена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації окремого майна – адміністративної будівлі загальною площею 826,3 м2, що не включена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та перебуває на його балансі за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Отця І. Блавацького, 22.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Київській області від 28 серпня 2018 року № 784
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 1/2 котеджу Травневого відділку за адресою: Київська
область, Згурівський район, с. Майське, вул. П’ятихатська, 38, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Згурівський бурякорадгосп»
(код ЄДРПОУ 00385833).



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
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

1 Міністерство оборони України

37515247, Філія «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»,
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, тел. (0432) 51-12-96
2 Державне агенство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Туррибного господар- генєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
ства України

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 2-му поверсі адміністративної будівлі

07989865.1

вартість майна
максимально
за незалежною можливий строк
мета використання
оцінкою, грн
оренди
212 459,00
2 роки 364 дні Ведення господарської
діяльності у сфері бухгалтерського обліку
324 626,00;
5 років
Розміщення електро54 583,00; 27
станції
565,00

загальна
площа, м2

місцезнаходження
21027, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 68

29,2

Нерухоме майно – гідротехнічна споруда: гребля ставу Криво- 25592421.56.ААЕЖАЕ734 Вінницька обл., Хмільшия (інв. №1104), у складі: «А» гребля ставу Кривошия; «Б» відницький р-н, с. Кривокритий шлюз-резервуар №1; «В» відкритий шлюз-резервуар №2
шиї, вул. Гагаріна, 45б

–

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».
В оголошенні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 29.08.2018 № 69-70 (1193-1194), щодо наміру передати в оренду державне майно
«нежитлові вбудовані приміщення на 4-му поверсі навчального корпусу №1» слід читати: «нежитлові вбудовані приміщення, на 4-му поверсі навчального корпусу №4».

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 інфра- 38758272, Філія «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрін- Приміщення АЗС з наві–
45063, Волинська область, Ковельський
79,0
139 057,00
2 роки
Розміщення автозаправного пункту
структури України теравтосервіс», 43010, Волинська область, м. Луцьк, пр. Волі, 53, тел. (0332) 23-40-78
сом (літера А-1)
р-н., с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а
11 місяців
з роздрібної торгівлі пальним

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ 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 Державна служба 02359981, Головне управління статистики у Донецькій області, 84506, Донестатистики України цька область, м. Бахмут, вул. Захисників України, 7, тел. (0627) 48-20-19

найменування
Будівля гаражів

реєстровий номер майна
02359981.1. АААДЕЕ863

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
Донецька обл., м. Крама53,8
125 300,00
2 роки 360 днів
Розміщення гаража (інше використанторськ, вул. Паркова, 43
ня нерухомого майна)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 02543408, ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житмир», 10025,
і науки України
м. Житомир, вул. Корольова, 132, тел. 48-25-95

Нежитлові приміщення в будівлі
клубу

2 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25
3 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького,27 +380414202-22-25
4 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25
5 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25
6 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25
7 Міністерство інфра- 41149437,Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25
8 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25
9 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25
10 Міністерство інфра- 41149437, Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
структури України управління» філії «Центр БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця», м. Коростень,
вул. Горького, 27, тел. +380414202-22-25

Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Пенізевичі
Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Чоповичі
Частина нежитлового приміщення будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції Ірша

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
місцезнаходження
на пло- незалежною оцін- можливий строк
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн
оренди
02543408.1.АААБИВ201 м. Житомир,
199,5
607 050,00
2 роки 364 дні Розміщення громадської організації, діяльність якої
вул. Львівська,10
спрямована на розвиток освіти, культури та спорту (без
провадження підприємницької діяльності)
–
Малинський р-н, с. Пенізевичі 1,0
5 141,00
2 роки
Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
11 місяців
до мережі Інтернет
реєстровий номер
майна

Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Яблунець
Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Вершниця
Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Радуліно
Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Ушиця
Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Рихальске
Частина нежитлового приміщення
будівлі зв’язкової поста ЕЦ станції
Новоград-Волинський

–

Малинський р-н, с. Пристанційне, вул. Залізнична, 1б

1,0

5 422,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

–

Радомишльський р-н, с. Ірша.
вул. Привокзальна, 24

1,0

5 107,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

–

Ємільчинський р-н, с. Яблунець, вул. Привокзальна, 1

1,0

5 215,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

–

Новоград-Волинський р-н,
с. Вершниця, вул. Залізнична, 1а
Баранівський р-н, с. Дубрівка,

1,0

5 108,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

1,0

5 469,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

–

Коростеський р-н, с. Нова
Ушиця, вул. Привокзальна, 1д

1,0

5 090,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

–

Ємільчинський р-н, с. Рихальське, вул. Привокзальна, 6

1,0

5 131,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

–

м. Новоград-Волинський,
вул. Воказальна, 7а

1,0

5 217,00

2 роки
11 місяців

Розміщення обладнання для надання послуг з доступу
до мережі Інтернет

–

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти
і науки України
2 Міністерство
освіти
і науки України
3 Регіональне відділення ФДМУ
по Запорізький
області

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстроза
загальна вартість майна
найменування
вий номер
місцезнаходження
оцінплоща, м2 незалежною
майна
кою, грн
00493699, Таврійський державний агротехнологічний уніНежитлове приміщення № 52 першого поверху чотириповерхової
–
Запорізька обл., м. Ме17,3
48 902,00
верситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп.
будівлі адмістративно-учбового корпусу (Літ.А-4)
літополь, просп. Богдана
Богдана Хмельницького, 18, тел. (0619) 42 06 18
Хмельницького, 20
33351403, ВСП «Бердянський коледж Таврійського дерЧастина нежитлового приміщення № 8 першого поверху
–
Запорізька обл., м. Бер4,0
14 470,00
жавного агротехнологічного університету», Запорізька обл., п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (Літ. А)
дянськ, просп. Східний,
м. Бердянськ, просп. Східний, 23, тел. (06153) 2-36-00
19/2
00222226, ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», 69014, Відділення плавки з відділенням випарки і газоочищення,
–
м. Запоріжжя, вул. Олек–
14 087 801,00;
м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44, тел. (061) 2876309 інв. № 511000025; інженерний тунель (2 одиниці), інв. № 521000019;
сія Поради, 44
8 139 679,00
внутрішньоцехові нізьковольтні кабельні мережі, інв. № 531000501;
індивідуально визначене майно (обладнання) у кількості 413 од.
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення
(розміщення пральні самообслуговування)
Інше використання нерухомого майна (виробництво карбіду бору)

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

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

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство інфра- 38758107, Філія «Рівненський державний обласний
структури України навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»,
33027, м. Рівне, вул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
2 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050,
рибного господар- вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, (044) 486-07-91
ства України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90

Двоповерхова будівля готельного комплексу (кафекемпінг)

Гідротехнічні споруди ставу Медведівці №1 (у т. ч. во- 25592421.81.ААЕЖАЖ638; Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Меддовипуск, зем. дамба) та гідротехнічні споруди ставу 25592421.81.ААЕЖАЖ639 ведівці на території Медведівської сільської
Медведівці № 2 (у т. ч. водовипуск, зем. дамба)
ради, в межах населеного пункту

загальна вартість майна за неза- максимально
строк мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн можливий
оренди
233,6
934 540,00
1 рік
Розміщення готелю
–

150 976,00

2 роки 11 місяців Риборозведення

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за немаксимально
реєстровий номер
загальна
місцезнаходження
оцінкою без можливий строк
мета використання
майна
площа, м2 залежною
ПДВ, грн
оренди
Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500,
Частина прохідної під літ. Ж, 03562307.1.АААБЕЕ529 Вул. Князя Володимира Великого, 12,
34,5
114 636,00
2 роки 11 місяців Під офісні приміщення
водних ресурсів України вул. Князя В. Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., тел. (03552) 3-17-76 поз. 1-1, 1-3, 1-4
м. Чортків, Тернопільська область
Назва органу
управління

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

найменування

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ 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)

найменування

1 Міністерство охорони 01896872, Харківська медична академія післядипломної
Частина холу на першому поверсі 11-поверхової будівлі
здоров’я України
освіти, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. 0577113556 учбово-лабораторного корпусу, інв. № 10310016, літ. за
тех. паспортом «А-11»
2 Міністерство юстиції 08564618, ДУ «Покровська виправна колонія (№ 17) – спе- Нежитлова будівля складу, інв. № 101336599, літ. «Ш-1»
України
ціалізована туберкульозна лікарня», 64266, Харківська обл.,
Балаклійський р-н, сел. Покровське, тел. 0573414012

3 вересня 2018 року

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
загальна
місцезнаходження площа,
незалежною
м2 заоцінкою,
грн
м. Харків, вул. Амосова, 58

1,0

9 160,00

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення терміналу самообслуговування

08564618.1.ЮАУТЯЦ027 Харківська обл.,
Балаклійський р-н,
сел. Покровське

62,6

28 370,00

2 роки 11 місяців Розміщення твердопаливної котельні

реєстровий номер
майна
–

№ 71 (1195)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
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
загальна
незалежною
місцезнаходження площа,
м2 заоцінкою,
грн

реєстровий номер
майна

найменування

Частина горища площею 21,68 м2 та частина зовнішньої стіни з трьох боків площею 4,08 м2 триповерхового будинку з
триповерховою надбудовою у центральній частині та двома
4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітектури,
інв. №10310001, літ. за тех. паспортом «А-3-6»
4 Міністерство культу- 30036001, Харківська державна академія культури, 61057, Частина даху 2-поверхового навчального корпусу №2, інв.
ри України
м. Харків, вул. Бурсацький узвіз, 4, тел. 0577312483
№ 10310002, літ. Б-2, пам’ятка архітектури

3 Міністерство охорони 01896866, Харківський національний медичний універсиздоров’я України
тет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, тел. 0577077380

5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України

02128365, Харківський державний автотранспортний коледж, 61003, м. Харків, майдан Конституції, 28,
тел. 0577312872
24671006, Чугуєво-Бабчанський лісний коледж, 63513,
Харківська обл., Чугуївський район, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 43, тел. 0574693446

7 Міністерство енерге- 00114092, ДПВ НДІ «Укренергомережпроект», 61050,
тики та вугільної про- м. Харків, наб. Гімназійна, 2, тел. 0577599737
мисловості України
8 Міністерство освіти
і науки України

02071180, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 0577076600

Частини стін 3-поверхового учбового корпусу, інв. №81771,
літ. «А-3», пам’ятка архітектури

–

м. Харків, вул. Трінклера, 6

25,76

113 700,00

–

м. Харків, вул. Бурсацький узвіз, 4

3,0

16 420,00

м. Харків, майдан
Конституції, 28

5,1

27 910,00

25,24

50 800,00

345,1

1 125 000,00

13,5

127 600,00

519

Частина покрівлі 3-поверхового учбового корпусу, інв.
№100020

–

Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 в одноповерховій
будівлі бази дослідників площею 170,50 м2, літ. «Б-1» та
кімн. № 1, 2, 3, 4 в одноповерховій будівлі бази дослідників
площею 174,60 м2, літ. «В-1», інв. № 4
Нежитлове приміщення – кімн. № 1-60 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку №1, літ. «Б-5», інв.
№ 10132000001, є пам’яткою архітектури

–

Харківська обл.,
Чугуївський район, смт Кочеток,
вул. Чугуївська, 43
м. Харків, вул. Примирівська, 1

–

м. Харків, вул. Пушкінська, 79

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення та обслуговування обладнання базової станції мобільного зв’язку та
антенно-фідерних пристроїв
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання відеоспостереження, яке дозволяє здійснити спостереження
за об’єктами на майдані Конституції
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання та камер відеоспостереження
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання базової станції
мобільного зв’язку та антенно-фідерних
пристроїв
5 років

Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення (майстерня з ремонту електропобутових
товарів, пральня)
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що
діє на основі приватної власності і провадять
господарську діяльність з медичної практики

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство рибного господарства України
2 Державне агентство рибного господарства України
3 Державне агентство рибного господарства України

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

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

найменування

загальна вартість майна за максимально
пло- незалежною оцін- можливий строк
ща, м2
кою, грн
оренди
25592421.5.ААЕЖАГ308, 25592421.5. ААЕЖАЖ257 За межами населених пунктів на тери92 076,00
2 роки 11 місяців
торії Сивашівської сільської ради Ново–
троїцького району Херсонської області
25592421.5.ААЕЖАГ324; 25592421.67. ААЕЖАГЖ239; За межами населених пунктів на тери455 717,00
2 роки 11 місяців
25592421.67.ИАДИКЕ082; 25592421.67.ИАДИКЕ087; торії Сивашівської сільської ради Ново–
25592421.67.ИАДИКЕ074
троїцького району Херсонської області
25592421.5.ААЕЖАГ296; 25592421.5.ААЕЖАГ323; За межами населених пунктів на тери1 195 611,00 2 роки 11 місяців
25592421.5.ААЕЖАГ318; 25592421.67.ААЕЖАЖ255; торії Сивашівської сільської ради Ново–
25592421.67.ИАДИКЕ081; 25592421.67.ИАДИКЕ075; троїцького району Херсонської області
25592421.67.ИАДИКЕ089; 25592421.67.ИАДИКЕ093
25592421.5.ААЕЖАГ295; 25592421.5.ААЕЖАГ322; За межами населених пунктів на тери928 071,00
2 роки 11 місяців
25592421.5.ААЕЖАГ301; 25592421.5.ААЕЖАГ302; торії Сивашівської сільської ради Ново25592421.67. ААЕЖАГЖ236; 25592421.67.ААЕЖАЖ254; троїцького району Херсонської області
–
25592421.67.ИАДИКЕ080; 25592421.67.ГЮТСЖЛ023;
25592421.67.ИАДИКЕ072; 25592421.67.ИАДИКЕ090
реєстровий номер майна

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
«Гайдамаки»: додатковий водовипуск та причал

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
«Костин Шпиль»: рибоуловлююча камера, артскважина, під’їзна дорога, склад та побутове приміщення
25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
«Кругляк»: берегоукріплення, рибоуловлююча камера, подаючий канал, причал, під’їзна дорога, побутове приміщення, склад кормовий та склад міндобрив
4 Державне агент- 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Чоство рибного гос- 82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
біток»: берегоукріплення, рибоуловлююча камера,
подарства України
водоподаючий канал, водоподаючий канал, артскважина, причал, під’їзна дорога, годівниця для риб,
побутове приміщення та склад для кормів

місцезнаходження

мета використання
Провадження рибогосподарської діяльності
Провадження рибогосподарської діяльності
Провадження рибогосподарської діяльності
Провадження рибогосподарської діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44

найменування
Нежитлові приміщення (кімн. № 400, 401) четвертого поверху
дев’ятиповерхової адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер місцезнаходження
загальна
вартість майна за незамайна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
–
м. Чернігів,
31,5
134 662,50
вул. П’ятницька, 39

максимально можли- мета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення офіса

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».

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

Назва органу
управління

1 Державне управління справами
2 Державне управління справами

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимальреєстровий номер
загальна
місцезнаходження
оцінно можливий
майна
площа, м2 незалежною
кою, грн
строк оренди
21714657, Управління адміністративними будинками Державного управлін- Нерухоме майно – частина нежитлово- 21714657.95.ААААЛК057 м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8
1,0
27690,00
1 рік
ня справами, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, тел. тел. (044) 255-76-31
го приміщення 1-го поверху, 7-й корпус
станом на 30.04.2018
05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047, м.Київ, просп. Нерухоме майно – нежитлові при05905668.1.ААААЛЕ142 03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50 (кімн. 251 та 269 на
32,7
685 000,00
1 рік
Перемоги, 50, тел. 454-8242, факс 288-0517
міщення
2-му поверсі редакційно-видавничого корпусу, літера А)
станом на 30.06.2018
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

мета
використання
Розміщення
банкомата
Розміщення
офіса

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

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

житомирська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області про проведення
конкурсу на право укладання договору оренди
нерухомого державного майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Житомирській області за
адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: двоповерхова адміністративна будівля (літ. А) площею 1035,1 м2 та будівля прохідної (літ. Б)
площею 34,0 м2, що знаходяться за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 10б.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про
незалежну оцінку майна становить 962190,00 грн станом на 31.05.2018.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Філія «Житомиркомундорпроект»
Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
липень 2018 року становить 11943,18 грн (без ПДВ). Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить
шість стартових орендних плат, або надати банківську гарантію. Гарантійний
внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії.
При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в
ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний
рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові
незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності
на рівні «ВВВ» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату
проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації
або будь-яким іншим органом державної влади України (відповідно до п.
4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За
три робочих дні до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути
перерахований на розрахунковий рахунок № 373 160 020 00215 ДКСУ м.
Київ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Житомирській області, код за
ЄДРПОУ: 13578893, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від
учасника конкурсу з оренди.
3. Цільове використання орендованого майна – виробництво будівельних металевих конструкцій та частин конструкцій.
4. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
5. Термін оренди – до 10 років. У разі укладення договору оренди строком на 3 (три) роки і більше, обов’язок щодо нотаріального посвідчення
покладається на орендаря.
6. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення
пожежної безпеки.
7. Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна не менше, ніж на його вартість, зазначену у договорі оренди, з франшизою 0 %.
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8. Зобов’язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі місячної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу.
10. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати за 6 місяців.
11. 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.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.
13. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до
пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786. У разі дострокового розірвання договору
оренди, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у
Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про
конкурс; 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 (поштова адреса,
контактний телефон, мобільний телефон); довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію про
відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей
за останній рік;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; копію виписки (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.
Заяви з документами на участь у конкурсах приймаються за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20 у Регіональному відділенні
ФДМУ по Житомирській області (кімн. 412).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у
конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) з зазначенням назви, адреси та площі об’єкта.
Кінцевий термін прийняття документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії
конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому
засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу. Ознайомитись
з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного
майна Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області (кімн. 405)
або за тел. (0412) 22-64-72.

Інформація
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області
Інформаційне повідомлення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області щодо проведення конкурсу
на право оренди нерухомого майна, що належить до державної власності
– двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А) площею 1035,1 м2 та будівлі прохідної (літ. Б) площею 34,0 м2, що належить до сфери управління
Міністерства аграрної політики та продовольства України, перебуває на
Філії «Житомиркомундорпроект» Державного підприємства «Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», знаходиться за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності,
10б, яке було опубліковано у газеті «Відомості приватизації» від 29.08.2018
№ 69-70 (1193-1194), вважити недійсним.

Харківська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсів на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитловий одноповерховий гаражний
бокс, інвентарний № 101310197, реєстровий № 08571363.1.ФХМАУК
035, літ. Ф-1, загальною площею 201,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що перебуває на балансі Національного університету цивільного
захисту України.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 02.05.2018 становить 488700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести
стартових орендних плат – 36652,50 грн (без ПДВ) або надати банківську
гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати
проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – червень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 6108,75
грн при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом
про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню
на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній
місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на його вартість за висновком про вартість
оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі
чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і
надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
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9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не
повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно
до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 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 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв`язку з учасником та з зазначенням банківських
реквізитів; відомості про претендента:
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 заборгованостей 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); інформація
про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі);
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в 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 конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву щодо проведення конкурсу з
використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
державного майна
 1.Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно
– частина даху будівлі загальною площею 20,0 м2, реєстровий номер
майна 16308272.1.ЮПНЕЖХ004, що перебуває на балансі Державної
наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та
інформації» та розміщене за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.05.2018 становить 582700,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство освіти
і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (липень 2018 року) становить без урахування пдв 14465,53 грн;
мета використання: розміщення рекламної конструкції;
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість
стартових орендних плат 86793,18 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен
бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні
про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок);
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу
– гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна – частини даху будівлі, загальною площею 20,0 м², за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180;

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах
є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю;
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0%) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого
боку проект договору оренди;
у разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 %
балансоутримувачу;
сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані
претендентом після останнього дня строку для їх подання;
у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30
порядку, 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, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу;
внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди
плати за шість місяців;
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;
у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників;
у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно
– частина даху будівлі загальною площею 13,0 м2, реєстровий номер
майна 16308272.1.ЮПНЕЖХ004, що перебуває на балансі Державної
наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та
інформації» та розміщене за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.05.2018 становить 380020,0 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство освіти
і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (липень 2018 року) становить без урахування пдв 9434,00 грн;
мета використання: розміщення рекламної конструкції;
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість
стартових орендних плат 56604,00 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен
бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації
про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з Постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна» (далі-Порядок);
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу
– гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна – частини даху будівлі загальною площею 13,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах
є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в
оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю;

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 216
площею 14,8 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що
перебуває на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний
інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя (без номера за даними «ВМБТІ»). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПП «Євробілд».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.07.2018: відновна
– 8303,84 грн; залишкова – 2799,12 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018.
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 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в кімн.
№ 23 (прим. № 1 – № 3) загальною площею 34,9 м2 на 1-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г) з прибудовою та підвалом, що
перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки – ФОП Шумська С. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 01.07.2018: відновна – 27 624,64 грн; залишкова – 3 866,33 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
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 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до

протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на його вартість (франшиза безумовна
– 0%) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого
боку проект договору оренди;
у разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 %
балансоутримувачу;
сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані
претендентом після останнього дня строку для їх подання;
у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30
порядку, 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, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу;
внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди
плати за шість місяців;
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;
у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників;
у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.40 на 10-й календарний день після
дати опублікування інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку
з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному
законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс»,
із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.(044)
281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії щодо передачі в оренду державного нерухомого майна – будівлі лісопильного цеху № 2 (Є-1) загальною
площею 844,2 м2, що знаходиться за адресою: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності, 124 та обліковується на балансі
ДП «Цуманське лісове господарство», конкурс визнано таким, що не відбувся,
у зв’язку з відсутністю пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про додаткове засідання
конкурсної комісії щодо визначення нового переможця конкурсу
на право оренди державного майна,
що відбулося 22.08.2018
1. Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у підвалі 6-поверхової
учбово-адміністративної будівлі, літ. А-6, інв. №10310001, реєстровий
№ 23322597.1.ХПШРЛК001, загальною площею 8,69 м2, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, визнано – ФОП Бєлєвцова О. В.
2. Інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу з використання
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право укладання договору оренди нерухомого державного майна, що
відбувся 13.08.2018: частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у підвалі
6-поверхової учбово-адміністративної будівлі, літ. А-6, інв. №10310001, реєстровий №23322597.1.ХПШРЛК001, загальною площею 8,69 м2, за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває на балансі Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, з переможцем конкурсу –
ФОП Дурмішян А. П., вважати скасованим.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення формами.
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Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або
безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 11.09.2018
(включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 17.09.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення келій колишнього монастиря бернардинів (літер А-3) площею 606,3 м2 за адресою:
43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 2, що обліковується на балансі
Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, просп. Волі, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,4097 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 1. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування комплексу Свято-Троїцького кафедрального собору. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,78 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель – пам’ятка архітектури. Особа – платник робіт з оцінки – Волинська
обласна бібліотека для юнацтва.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша
200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному
конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також
строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності
досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності,
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
з опрацювання документів претендента перебувають за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта малої приватизації – об’єкта соціальнокультурного призначення
 Найменування об’єкта оцінки: пансіонат «Мебельщик». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовами відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з
оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (основних засобів): 17 одиниць. Балансова залишкова вартість основних засобів: 52,58707 тис. грн станом на 01.03.2014 згідно з даними ІППС
«Етап-майно». Розмір земельної ділянки, усього: 0,55 га згідно з даними,
наведеними у генеральному плані (схемі) технічного паспорту. Місце розташування земельної ділянки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а. Цільове призначення земельної ділянки інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки – 13,54 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки комплексів будівель та споруд, зокрема, подібного функціонального призначення та порівняної кількості, що наявні в об’єкта оцінки.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 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).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше
ніж 15 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
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із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно). На конверті 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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: теплиця № 2 площею 322,5 м2, теплиця під плівку площею 425,0 м2, що перебуває на балансі ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» (код за ЄДРПОУ
00209740). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85772, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Південна, 23/3 (теплиця № 2); вул. Південна, 23/5 (теплиця під плівку).Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Малич І. Г.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки – 5,32 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель та споруд (їх комплексів) виробничого, виробничо-складського
або складського призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 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).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше
ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно). На конверті 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.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення площею
15,5 м2 та 20,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що
перебуває на балансі Житомирський професійний політехнічний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 11. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ТОВ «Технічний ліцей». Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 55. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.08.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Небелас А. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення площею
130,9 м2 у будівлі колишньої солдатської їдальні № 243, що перебуває
на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Новоград-Волинський,
вул. Ушакова, 46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Лук’янчук М. Г. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення площею
1448,11 м2 у будівлі складу торфобрикету та площею 640,12 м2 у будівлі головного корпусу заводу, що перебуває на балансі Озерянський
торфозавод – філія підприємства «Житомирторф». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник оцінки - Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ТУРБА ДОРАДА». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 39. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.08.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Небелас А. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення площею

21,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на
балансі Житомирський професійний політехнічний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 11. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Технічний ліцей». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час
обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С.
Ріхтера, 20 або до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 401)
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до
15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за
адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. (0412) 42-04-18).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
 1. Автостоянка площею 870 м2, що обліковується на балансі Карпатського національного природного парку, за адресою: Івано-Франківська
обл., смт Ворохта, урочище Заросляк. Запланована дата оцінки: 31.08.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по ІваноФранківській області. Платник оцінки – ФОП Швець Василь Сергійович
 2. Автостоянка площею 899,45 м2, що обліковується на балансі Карпатського національного природного парку, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Яремче, вул. Грушевського. Запланована дата оцінки: 31.08.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Гельо Вадим Ігорович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються до конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які
діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів
або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
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6

відомості
приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 320 та № 322

загальною площею 99,4 м2 третього поверху корпусу А (літ. А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних
сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ФОП Соловйов О. Є.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: гребля (літ. А),
паводковий водовипуск І, донний водовипуск ІІ, водонапуск ІІІ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, в межах
земель Атманайської сільської ради, за межами с. Атманай. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «УКРРИБА». Платник робіт з
оцінки: ФОП Калмиков О. С. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 6 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 114 загальною
площею 7,28 м2 на першому поверсі учбово-лабораторного корпусу (літера А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Гупало П. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 300 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 3 площею 106,2 м2 (у складі приміщень № 24, № 25, № 26, № 27, № 28),
які переведені Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації
від 26.07.2004 № 311 у нежилі, на першому поверсі будівлі гуртожитку № 4
(літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/
вул. Троїцька, 46/39. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Сергієнко С. Ф. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини приміщень
будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 9 до № 13
включно загальною площею 63,6 м2 першого поверху двоповерхової
будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Більмак, вул. Запорізька, 27а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП
«Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Платник робіт з оцінки: ПП «АГРОХІМІНВЕСТ+». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1-11 загальною
площею 38,2 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А),
інв. № 10310697. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт Новомиколаївка, вул. Космічна, 5. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату
проведення конкурсу, 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, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; 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). У разі відсутності
досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не
повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подані документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не
будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій
області (каб. № 10) до 14.00 21.09.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 27.09.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення швидко монтованої будівлі
площею 479,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н,
с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27, що перебувають на балансі Кропивницького міжрайонного управління водного господарства. Найменування
балансоутримувача Кропивницьке міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
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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 – 48,80052. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Площа земельної ділянки, га: 0,085. Місце розташування
земельної ділянки: Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: СФГ
«ЮГ» (тел. (067) 520-37-96). Подібними об’єктами є: об’єкти виробничої або
виробничо-складської нерухомості. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
115,65 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Долинському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача Управління Державної казначейської служби України у Долинському
районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. 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 ,станом на 01.08.2018 тис. грн – 36,9. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018 Площа земельної ділянки, м2 : 274,34.
Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська, вул. Соборності
України, 17. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: акціонерне товариство «Альфа-Банк» (тел. (067) 605-42-06). Подібними об’єктами
є: об’єкти адміністративного призначення. Очікувана ціна надання послуг з
оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 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 до кімн. 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, до 17.09.2018 включно у робочий час до 17.15. 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.
Конкурси відбудуться 21 вересня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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 –
комплекс будівель, споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна (літ.
АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2,
сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ.
В); вбиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К);
вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ.
Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр;
ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр3; ґанок, кр4; ґанок, кр5; ґанок, кр6; ворота, № ; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4 за адресою:
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське
шосе, 2, що перебувають на балансі Кіровоградської районної державної
адміністрації. Найменування балансоутримувача Кіровоградська районна
державна адміністрація. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 3332-38. 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 – інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31 серпня 2018 Площа земельної ділянки:
9,8391 га. Кадастровий № 3522582800:02:000:2872. Місце розташування
земельної ділянки: Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське
шосе, 2. 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. (0522) 33-23-38).
Подібними об’єктами є: об’єкти виробничої та виробничо-складської
нерухомості. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, становить 10,0 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 ФДМУ, 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 претен-

дента 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 17.09.2018 включно у робочий час до 17.15. 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 21 вересня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № ІІ загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський
техніко-економічний коледж НУ «Львівська політехніка». 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. Пасічна, 87. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Яців
Володимир Ярославович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 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): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Акціонерне товариство «Острієн Ерлайнз АГ».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення кухні (№ ХХ) загальною площею 2,0 м2 на третьому поверсі
гуртожитку № 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна,
62. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана
Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 62. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Білинський Ярослав Львович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 7,9 м2 в адмінбудинку митного поста «Сокаль». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в
оперативному управлінні Львівської митниці ДФС. 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:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Казанівський Тарас Ігорович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду навчального корпусу № 6а площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. С. Бандери, 32а. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 32а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Комтех Аутдор».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 19,8 м2 в адмінбудинку митного поста «Сокаль». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС. 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: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Мілик
Володимир Зеновійович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду будівлі студентської бібліотеки площею 36,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Балансоутримувач: НУ «Львівська
політехніка». 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. Митрополита Андрея, 3. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Комтех Аутдор».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2
загальною площею 48,7 м2 цегляного одноповерхового гаражного
боксу «Б-1» виробничої бази. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Січинського, 28. Балансоутримувач: Державне підприємство Львівський
державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січинського, 28. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «БРАЙТ ЛАЙФ».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 103 загальною
площею 53,0 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «ЛПІ» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ ВТФ «Контех».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 70,4 м2 в одноповерховій будівлі гаража. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Князя Романа, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська
політехніка». 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
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7

відомості
приватизації

№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення
другого поверху навчального
корпусу № 1
2

3

Нежитлові вбудовані приміщення підвалу
п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку
Будівля колишньої заправної
станції та замощення

4

Частина надбудови адмінбудівлі пожежного депо

5

Частина холу першого поверху нового учбового корпусу

6

Частина першого поверху
(кімната загального користування, прохідна) гуртожитку
№2
Приміщення № 217 – 221,
частина 222, 223, 225 – 232
другого поверху службовопобутового корпусу ТЕМ

7

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
26,2 м. Миколаїв,
вул. 1-ша Слобідська, 2
44,9

17,1;
256,5;
273,6
4

м. Миколаїв,
вул. Космонавтів, 66

Дата
оцінки
Миколаївський буді- 31.08.18
вельний коледж Київського національного
університету будівництва і архітектури
Миколаївський про- 31.08.18
фесійний машинобудівний ліцей

Миколаївська обл.,
смт Врадіївка,
вул. Гоголя, 6
м. Миколаїв,
вул. 3-тя Лінія, 29

Балансоутримувач

Маринівський професійний аграрний
ліцей
4 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у Миколаївській області
2,0 м. Миколаїв, просп. Національний універЦентральний, 3
ситет кораблебудування ім. адмірала
Макарова
2,0 м. Миколаїв,
Миколаївський націовул. Дзержинсько- нальний університет
го, 19
ім. В. О. Сухомлинського
211,2 Миколаївська обл., ДП «НАЕК «Енергом. Южноукраїнськ, атом» обліковується
Промисловий май- у ВП «Южноданчик 13
Українська АЕС»

31.08.18
31.08.18
31.08.18

31.08.18

31.08.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса
Дата
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2 об’єкта оцінки Балансоутримувач
оцінки
1 Навчальні аудиторії № 142,
265,4; м. Миколаїв, ДВНЗ «Миколаївський 31.07.2018
№ 163, № 165, № 167 першого 114,7; вул. Ніколь- політехнічний коледж»
поверху учбового корпусу;
152,7; ська, 11;
навчальна аудиторія № 329 тре- 174,9; м. Миколаїв,
тього поверху учбового корпусу; 707,7; вул. Нікольнавчальні аудиторії № 407,
ська, 28
№ 409, № 410 четвертого поверху учбового корпусу;
нежитлові приміщення № 7,
№ 9, № 10 виробничої майстерні
2 Нежитлові приміщення 1-9,
94,6 м. Миколаїв, Миколаївський буді- 31.08.18
1-10, 1-11, 1-12 першого повул. 1-ша
вельний коледж Київверху навчального корпусу № 2
Слобідська, 2 ського національного
університету будівництва і архітектури
3 Частина нежитлового приміщен1,65 м. Миколаїв, Миколаївська філія ДП 31.08.18
ня в будівлі управління порту
вул. Завод«Адміністрація морських
ська, 23
портів України» (адміністрація Миколаївського
морського порту)
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ
по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів),
пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта
оцінки – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за призначенням,
приміщення, частини будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування

№ 71 (1195)

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

31.08.18

31.08.18

31.08.18

31.08.18

31.08.18

Залишкова
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходжен- Дата Вид варвартість
Платник
з/п
ня та найменування балансоутримувача
оцінки тості
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина площадки біля складу № 1 площею
Фізична особа
200,0 м2 за адресою: вул. Лесі Українки, 16,
–підприємець
Ринкова
1,372
тис.
м. Бережани, Тернопільська обл., що переМандзій Андрій
вартість
грн
буває на балансі Бережанського міжрайонМихайлович
ного управління водного господарства
2 Частина комплексу «Гаражі та склади» під
Фізична особа
літ. С-1, поз. 1-1, площею 70,7 м2 за адре–підприємець
сою: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани,
Ринкова
Мандзій Андрій
2503
Тернопільська обл., що перебуває на балансі
вартість
Михайлович
Бережанського міжрайонного управління
водного господарства
3 Частина приміщень в адмінбудинку,
Збаразький
пам’ятки архітектури місцевого значення,
районний териохоронний номер 132 М, загальною площею
торіальний центр
83,5 м2, в тому числі площа спільного косоціального обристування – 40,9 м2: на першому поверсі
Ринкова 15904,94 слуговування (на– 3,2 м2, на мезоніні – 37,7 м2 в будинку за
вартість
дання соціальних
адресою: вул. Незалежності, 25, м. Збараж,
послуг)
Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Фінансового управління Збаразької районної
державної адміністрації
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
4 Приміщення першого поверху (1-34, 1-35)
Фізична особа
загальною площею 47,0 м2 будівлі Ратуша,
–підприємець
1811 р., пам’ятки архітектури національСтрижко Олег Ваного значення, охоронний номер 638, за
Ринкова
сильович
адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Терновартість 4011,93
пільська обл., що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника
у м. Бережани
5 Державне нерухоме майно, що не увійшло
Фізична особа
до статутного капіталу АТ «Тернопільський
–підприємець
радіозавод «Оріон», але перебуває на його
Звіздарик Лілія
Ринкова
балансі, – нежитлове приміщення площею
–
Миколаївна
вартість
19,0 м2 (у тому числі площа спільного корис2
тування – 9,6 м ) в підземному переході за
адресою: вул. 15 Квітня, м. Тернопіль
6 Державне нерухоме майно, що не увійшло
Фізична особа
до статутного капіталу АТ «Тернопільський
–підприємець
радіозавод «Оріон», але перебуває на його
Звіздарик Лілія
балансі, –нежитлові приміщення в підземМиколаївна
ному переході загальною площею 32,0 м2,
Ринкова
–
зокрема: приміщення поз. 1 площею 6,5 м2
вартість
і площа спільного користування – 6,7 м2;
приміщення поз. 3 площею 9,3 м2 і площа
спільного користування – 9,5 м2 за адресою:
вул. 15 Квітня, м. Тернопіль
7 Державне нерухоме майно, що не увійшло
Фізична особа
до статутного капіталу АТ «Тернопільський
–підприємець
радіозавод «Оріон», але перебуває на його
Звіздарик Лілія
балансі, – нежитлові приміщення в підземМиколаївна
ному переході загальною площею 117,2 м2,
зокрема: приміщення поз. 4 площею 4,4 м2
Ринкова
–
і площа спільного користування – 4,5 м2;
вартість
приміщення поз. 5 площею 43,8 м2 і площа
2
спільного користування 44,9 м та приміщення поз. 6 площею 9,7 м2 і площа спільного користування 9,9 м2 за адресою: вул.
15 Квітня, м. Тернопіль
31.08.18

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг
з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення), – 2,4 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й
поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ
по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й
поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

31.08.2018

розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Князя Романа, 5. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Передзвін».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 161,6 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метоюпродовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Новий Світ».
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 – № 4 – 2 400,00 грн; для об’єктів № 5 – № 11 – 3 000,00 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 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 об’єктів № 1, № 3 – приміщення, частини будівель (для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для
об’єктів № 2, № 4, № 6, № 9 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 5, № 7 – частин конструктивних елементів будівель, споруд для розміщення зовнішньої
реклами; для об’єктів № 8, № 10, № 11 – виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
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
інформації про подібні до об'єкта оцінки об'єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок:
(032) 255-41-71, 261-62-04.

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, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, 3,
4, – 2100,00 грн; об’єктів № 5, 6, 7 – 2000,00 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, 3, 4, 5, 6, 7 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 – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; об’єктами,
подібними до об’єктів оцінки № 3, 4, – нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами, подібними
до об’єктів оцінки № 5, 6, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення,
частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 7, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної, торговельної, виробничої, виробничоскладської 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 відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань)
о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон
для довідок (0352) 25-04-87.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 96,2 м2
на першому та другому поверхах будівлі контори. Балансоутримувач
– Шепетівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта: вул. Базарна, 29, с. Плужне, Ізяславський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; 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 – РО «Релігійна громада Церква християн віри Євангельської П’ятидесятників «Слово Істини».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення,
частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,6 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення площею 4,0 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне
управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Л. Українки, 154, м. Полонне, 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 – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – АТ «Райффайзен банк Аваль». 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 № 3: приміщення загальною площею 66,3 м2
(у т. ч. площа загального користування – 9,0 м2) на другому поверсі адмінбудинку. Балансоутримувач – Головне управління статистики у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану, 36,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Поділля Флай-Буд». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість, торговельно-адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 81,3 м2
на першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач – Віньковецький
районний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта: вул. Л. Українки,
1а, смт Віньківці, 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
– Віньковецький районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.
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.
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 в 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: частина приміщення коридору на першому поверсі головного навчального корпусу № 1 площею 4,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний
університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 4, м. Умань, Черкаська обл.. Платник робіт з оцінки: ФОП Проценко Р.
Ю. Дата оцінки: 31.08.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля механічної майстерні – 628,7 м2,
частина будівлі котельні продбази – 440,8 м2. Площа об’єкта оцінки –
1069,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко С.
А. Дата оцінки: 31.08.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина другого поверху чотириповерхової
будівлі навчального корпусу № 2 площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Миколенко В. І. Дата оцінки: 31.08.2018.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з умовами.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності –приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною
площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата
оцінки: 31.08.2018. Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що
буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 5 000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є
нерухоме майно – окремо розташована будівля.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20501,
Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 31.08.2018.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати
3000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремо розташована будівля.
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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 із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 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); інформації 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 пунктами 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД, комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за
групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн; окремо розташована будівля – 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 – 11 вересня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 17 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 оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
1

Частина даху

2

Нежитлові
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Нежитлові
приміщення
Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення

3
4
5
6

Адреса об’єкта
оцінки

41,5

м. Київ, вул. Павлівська, 29
329,24 м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2
10,5 м. Київ, просп. К.
Комарова, 1, корпус № 1
111,1 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
34,4 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
30,3 м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/7
1684,06 м. Київ, просп.
Перемоги, 44

7

Нежитлові
приміщення

8

Частина нежитлового
приміщення

2,0

9

Частина нежитлового
приміщення

2,0

Балансоутримувач

Платник робіт з оцінки
об’єкта

ДМС України

ТОВ «Інтертелеком»
КНУ ім. Т. ШевТОВ «МЛ
ченка
«ДІЛА»
Національний авіа- ФОП Степаційний університет ненко В. М.
ДП «НДІБМВ»
ДП «НДІБМВ»

Національний інститут стратегічних
досліджень
ДП «Національна
кіностудія художніх
фільмів ім. О. Довженка»
м. Київ, вул. Дег- ДВНЗ «Київський
тярівська, 49г
національний
економічний університет ім. В.
Гетьмана»
м. Київ, вул. Мель- ДВНЗ «Київський
никова, 81, літер національний
«Д»
економічний університет ім. В.
Гетьмана»

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн
31.08.18
4 500
31.08.18
6 000
31.08.18
3 500

ФОП Самойленко А. М.
ФОП
Костерна О. В.
ТОВ «САК Лтд»

31.08.18
4 500
31.08.18
4 000
31.08.18
4 000

ГО
«Об’єднання
Толока»

31.08.18
6 500

ПАТ «Державний ощадний
банк України»

31.08.18
3 000

ПАТ «Державний ощадний
банк України»

31.08.18
3 000

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

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта Балансоутримувач
найбільша
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
ціна надання послуг з
оцінки/грн
10 Нежитлове
44,6 м. Київ,
Головне управління ГО «Жінки май- 31.08.18
приміщення
вул. Еспланадрегіональної ста- бутнього»
4 000
на, 4-6
тистики
11 Асфальто30,0 м. Київ, вул. Є.
Бортницьке міжФОП
31.08.18
ваний майХарченка (Ленірайонне управління Надарая Є. Ш.
4 500
данчик
на), 34
водного господарства
ім. Гаркуші М. А.
12 Частина не2,0 м. Київ, вул. Мель- Національна ака- АТ «Райф31.08.18
житлового
никова, 81б
демія прокуратури файзен Банк
3 000
приміщення
України
Аваль»
13 Частина даху
6,0 м. Київ, вул. Бол- ДНЗ «Київське регі- ПрАТ «Київ31.08.18
суновська, 31/37 ональне вище про- стар»
4 500
фесійне училище
будівництва»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
Орієнтовна
дата оцінки
Платник
роОчікувана
№
Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта Балансоутримувач
біт з оцінки
найбільша
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
ціна надання
послуг з
оцінки/грн.
1 Частина нежитло5,0 м. Київ,
НТУУ «Київський по- ТОВ «МПС
31.08.2018
вого приміщення
вул. Академіка літехнічний інститут «Постірай-Ка!»
3000
Янгеля, 7, гур- ім. І. Сікорського»
тожиток № 4
2 Частина нежитло5,0 м. Київ,
НТУУ «Київський по- ТОВ «МПС
31.08.2018
вого приміщення
вул. Металіс- літехнічний інститут «Постірай-Ка!»
3000
тів, 8, гурто- ім. І. Сікорського»
житок № 13
3 Нежитлове при22,10 м. Київ,
ДП «НСК «Олімпій- ГО «Вітрильна 31.08.2018
міщення
вул. Еспланад- ський»
федерація
3500
на, 42
України»
4 Нежитлове при93,5 м. Київ, просп. Книжкова палата
ФОП
31.07.2018
міщення
Ю. ГагаріУкраїни ім. І. ФеБудний Б. Є.
4000
на, 27
дорова
5 Частина нежитло- 6,85 м. Київ,
ДВНЗ «Київський
ФОП Жаборов- 31.08.2018
вого приміщення
вул. Василь- транспортноська Г. П.
3000
ківська, 20
економічний коледж» НТУ
6 Частина нежитло- 10,0 м. Київ, просп. Національний уніТОВ «МПС
31.08.2018
вого приміщення
Науки, 23, гур- верситет харчових «Постірай-Ка!»
3500
тожиток № 3 технологій
7 Нежитлове при15,84 м. Київ,
ДП НДІ «ОРІОН»
ФОП
31.08.2018
міщення
вул. ДегтярівГрищенко С. І.
3500
ська, 51
8 Нежитлове при24,3 м. Київ,
ДП НДІ «ОРІОН»
ФОП
31.08.2018
міщення
вул. ДегтярівВолошин П. П.
3500
ська, 51
9 Нежитлове при63,7 м. Київ,
ДЗ «Київський коФОП
31.08.2018
міщення
вул. Леонтови- ледж зв’язку»
Казючиць Т. І.
4000
ча, 11
10 Нежитлові при460,6 м. Київ,
Центральний госпі- ДП «АМЦ
31.08.2018
міщення
вул. Бердичів- таль МВС України
КИЇВ»
6000
ська, 1
11 Частина нежитло2,0 м. Київ, просп. ДВНЗ «Київський
ТОВ «КІСПІ»
30.06.2018
вого приміщення
Перемоги,
національний еконо4500
– об’єкт культур54/1, корпус мічний університет
ної спадщини
№1
ім. В. Гетьмана»
Платник робіт з оцінки
об’єкта

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик є:
майданчик.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини
будівель, які становлять культурну цінність.
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
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 15.08.2018
1. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта –
будинки для відпочинку (балансоутримувач – відсутній) за адресою:
Сумська обл., Тростянецький р-н, сільська рада Зарічненська, «Заплава
ріки Ворскла» масив, 3, 3а (балансоутримувач – відсутній) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ФОП Педченко А. М. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 800,0 грн.
2. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Охтирка, пров. Друкарський, 4 (балансоутримувач – Північно-східний офіс
Державної аудиторської служби України) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,0 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 15.08.2018
Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлове приміщення площею 26,8 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23 (балансоутримувач – Конотопська районна державна
адміністрація Сумської області) з метою продовження дії договору оренду
визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,0 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 14.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу № 2, інвентарний номер 202, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ403 (в т. ч.
дамба, водонапуск), дон. водоспуск (інвентарний номер 214, реєстровий
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ413), за адресою: Тернопільська область,
Бережанський район, в межах земель Потуторської с/р, за межами с. Потутори, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»,
визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 100 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення площею 21,5 м2
на першому поверсі 5-поверхового гуртожитку № 1 за адресою: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна
фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 990 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

Конкурси відбудуться 17 вересня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 10 вересня 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 17 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 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).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини
приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4
додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно
для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
які відбулися 13.08.2018
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: частина приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 1 площею 2,0 м2 та частина приміщення на першому поверсі гуртожитку № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Університет
банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: за адресою:
вул. Чіковані, 17, м. Черкаси (частина приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 1 площею 2,0 м2) та за адресою: вул. Самійла Кішки, 191,
м. Черкаси (частина приміщення на першому поверсі гуртожитку № 2
площею 2,0 м2). Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки:
31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 135,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ Шевченківського коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 74, с. Шевченкове, Звенигородський
р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Колісник Г. М. Дата оцінки:
31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1500,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення третього поверху бізнесінноваційного центру загальною площею 23,20 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені
Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Я. С. Дата оцінки:
31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 990,00 грн.

цій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (нежитлове приміщення площею
30,2 м2) станом на 31.05.2018, тис. грн: 292,236. Наявність об'єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі
– Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки:
щодо об’єкта оцінки № 1 – ПАТ КБ «Приватбанк»;
щодо об’єкта оцінки № 2 – ПАТ «Державний ощадний банк України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 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 конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель. Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1
– 6 700,0 грн.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 2
– 7 500,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє)
до 17.30 11 вересня 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
– підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 17 вересня
2018 року о 14.00.
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