Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 73 (1093)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Ж
В інформації про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – їдальні-магазину з обладнанням (разом із земельною
ділянкою), опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 11 вересня 2017 року
№ 71 (1091) на стор. 3, слід читати: «Кінцевий термін приймання заяв –
19 жовтня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 23 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.».
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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва: майно колишнього мобрезерву та цивільної оборони: матеріали –
1 185 одиниць (реєстровий номер 5460953.5.ААББВЛ620), запчастини – 1 288 одиниць (реєстровий номер 5460953.3.ААББВЛ617), малоцінний інвентар – 2 322 одиниці
(реєстровий номер 5460953.1.ААВААЕ333), паливно-мастильні матеріали: автобензин
А-76 2600 л та дизельне паливо 2600 л (реєстровий номер 5460953.5.ААББВЛ619).
Адреса об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 61.
Зберігач: ПрАТ «Тульчинське АТП 10557», код за ЄДРПОУ 05460953, адреса:
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 61.
Інформація про об’єкт: майно колишнього мобрезерву та цивільної оборони:
матеріали – 1 185 одиниць, запчастини – 1 288 одиниць, малоцінний інвентар –
2 322 одиниці, паливно-мастильні матеріали: автобензин А-76 2600 л та дизельне
паливо 2600 л перебувають в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 32 653,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 39 183,60 грн, ПДВ – 6 530,60 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни
продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 391,84 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 918,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09.10.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13.10.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00.
Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3-х примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею
134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною
площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672).
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3.
Балансоутримувач: ТДВ «СІНІАТ». Ідентифікаційний код балансоутримувача
00290601.
Адреса балансоутримувача: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й пров. Ломо
носова, буд. 3.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів
загальною площею 393,4 м2 (приміщення колишньої їдальні) розташовані у прибудованій до побутового корпусу будівлі на промисловому майданчику гірничопереробного комплексу (будівля цегляна, 1972 року будівництва, з 2000 року не
експлуатується). Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, підлога –
бетон. Інженерні комунікації (електрика, каналізація, водопровід) – наявні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 404 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 484 800,00 грн. ПДВ –
80 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів
щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом двох місяців після підписання акта передачі
державного майна; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у
Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по
Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 48 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» 09.10.2017. Час початку аукціону – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
05.10.2017 до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – товарній біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 4 848,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: бокс № 1, П-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 440,0 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 440,0 м2;
висота будівлі – 5,05 м; рік побудови – 2001; фундамент бетонний, стіни, перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити, стальна ферма, підлога – бетон. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний.
Інженерне устаткування – електроосвітлення. Об’єкт приватизації розташований
на окраїні міста в зоні промислової забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 579 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 694 800,00 грн. ПДВ –
115 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання
акта передачі державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 69 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 13.10.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 09.10.2017 до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 6 948,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: бокс № 2, О-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 031,9 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 031,9 м2; висота будівлі – 5,55 м; рік побудови – 2001; фундамент залізобетонний, стіни цегляні,
перегородки цегляні оштукатурені, перекриття – залізобетонне, стальна ферма,
підлога – бетон. Інженерне встаткування – електроосвітлення, вода, каналізація,
опалення. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний. Об’єкт приватизації розташований на окраїні міста в зоні промислової
забудови. Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди № 6348/2016 від 31 серпня
2016 року, термін дії – до 25 серпня 2019 року включно.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 425 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 510 000,00 грн. ПДВ –
85 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: з моменту закінчення терміну дії договору оренди
№ 6348/2016 від 31.08.2016 подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; до нового власника переходять права та обов’язки за договором оренди; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації
об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання акта передачі
державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 51 000 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 13.10.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 09.10.2017 до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 5 100,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гараж (літ. Г) площею 25,9 м2.
Адреса об’єкта: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37983323).
Адреса балансоутримувача: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля
площею 25,9 м2, що складається з двох боксів; інженерне забезпечення відсутнє;
технічний стан будівлі задовільний. Рік будівництва – 1971. Об’єкт розташований
на огородженій території Управління Державної казначейської служби України у
Долинському районі Кіровоградської області у центральній частині міста.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 19 658,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 23 589,60 грн. ПДВ –
3 931,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 2 358,96 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 09 жовтня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 13 жовтня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г.
Балансоутримувач: ПСП «Шпанівське», 35302, Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Код за ЄДРПОУ 30661922.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення прибудовані з торця гаражів.
Рік введення в експлуатацію – 1940. Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фасаду будівлі гаражів, далі через невеличкий коридор з правої сторони у приміщення
бібліотеки. Інженерно-технічне забезпечення приміщень: електроосвітлення, опалення пічне (твердим паливом). Об’єкт не експлуатується. Технічний стан конструктивних елементів будівлі незадовільний, стан опорядження – потребує ремонту.
Приміщення розташовані на території ПСП «Шпанівське».

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 11 504,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 13 804,80 грн. ПДВ –
2 300,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та
утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника.
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 1 380,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 09 жовтня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13 жовтня 2017 року Україн
ською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки
з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельних
ділянок межовими знаками; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою
у встановленому порядку; отримання витягу з Державного земельного кадастру;
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
2. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
3. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази Фонду державного
майна України (ФДМУ) від 09.03.2000 № 472 «Про перелік об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації» та від 16.02.2017 № 244 «Про внесення
змін до наказу Фонду державного майна України від 20 жовтня 2000 року № 2176»,
рішення Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області
від 13.06.2017 № 17/20, № 17/21, № 17/22 «Про надання дозволу на виготовлення
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, який підлягає приватизації і розташований в с. Тарабани».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджені та затверджені у встановленому порядку; витяги з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельних ділянок.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Луганській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із земле
устрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер-

дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 24.10.2017 о 10.00 за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, 3-й поверх, каб. № 313, РВ
ФДМУ по Луганській області. Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а, каб. 313.
Останній день подання конкурсної документації – 16.10.2017 до 17.00.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів
приватизації разом із земельними ділянками
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єктів державної власності разом із земельною ділянкою
(підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
50-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24, м. Кролевець,
Сумська обл.
Розмір земельної ділянки, що підлягає землеустрою, – 0,0752 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.06.2000
№ 1317, витяг з рішення Кролевецької міської ради від 30.11.2016 про надання
дозволів на виготовлення документації із землеустрою.
2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне нерухоме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2;
літній будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: масив Заплава річки Ворскла, 3 та 3-А, Зарічненська сільська рада, Тростянецький р-н, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 11.10.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 19.10.2017 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсів з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбулися 01.09.2017
1. Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» в особі Рівненської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру» визнано переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт
державної власності групи Д – ОНБ житлового будинку, за адресою: 35442, Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 28.
2. ТОВ «Науково-виробничого підприємства «Землемір» визнано переможцем
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, на якій розміщений об’єкт державної власності групи А– будівля складу
загальною площею 231,1 м2 за адресою: 35442, Рівненська обл., Гощанський р-н,
с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне космічне 14308368, Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод Нежитлові вбудоваРМЙЙМК1293
м. Дніпро, вул. Криворізька, 20
179,9
1 134 922,00
1 рік
Інше використання (виробництво кондитерських
агентство України імені О. М. Макарова
ні приміщення
виробів)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство обо- 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дні- Частина нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у
33689922.25.ААААЕЕ562 м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87
230,1
661 479,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу алкогольних
рони України
пропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, складі приміщень № 1, частини приміщента тютюнових виробів (20,0 м2), торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
13, тел. (06365) 1-87-92
ня № 2 (95,2 м2), з № 3 по № 12 включно,
№ № 25, 26), першого поверху будівлі гуртогрупи (площею 75,2 м2), інше використання нерухомого
житку (літ. А-3)
майна (складські та допоміжні приміщення, 134,9 м2)
2 Міністерство охоро- 38461727, ДУ «Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України», Нежитлові приміщення з № 9 до № 13 включно 38461727.1.НЧИЮЦЛ828 Запорізька обл., Більмацький р-н,
78,3
153 928,00
2 роки 360 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродони здоров’я України 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, тел. (061) 283-17-17
першого поверху адміністративної будівлі (літ. А)
смт Більмак, вул. Запорізька, 29
вольчих товарів
3 Міністерство інфра- 38728360, Бердянська філія «Адміністрація морських портів України», За- Нежитлове приміщення № 213 другого поверху 38727770.1.АААИБЕ742 Запорізька обл., м. Бердянськ,
21,6
78 521,00
1 рік
Розміщення брокерської контори
структури України порізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6, тел. (06153) 62-705
будівлі (літ. Б)
вул. Горького, 6
4 Міністерство інфра- 38728360, Бердянська філія «Адміністрація морських портів України», За- Нежитлове приміщення № 212 другого поверху 38727770.1.АААИБЕ742 Запорізька обл., м. Бердянськ,
40,2
146 133,00
1 рік
Розміщення брокерської контори
структури України порізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6, тел. (06153) 62-705
будівлі (літ. Б)
вул. Горького, 6
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.  (061) 226-07-87, (061) 226-07-88,
(061) 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 оре-нди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий місцезнаходження загальна вартість майна за незалеж- максимально можлинайменування
мета використання
2
контактний телефон)
номер майна
площа, м ною оцінкоюбез ПДВ, грн вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08307, Частина твердого покриття пасажир–
Київська обл., м. Бо95,5
373 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги руструктури України Київська обл., м. Бориспіль, тел. ( 044) 281-74-96, 281-70-22 ського термінала «D» (інв. №47578)
риспіль, Аеропорт
хомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08307, Частина твердого покриття «майданчика
–
Київська обл., м. Бо- 100,0
388 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення стоянки для спецтехніки та встановлення металевого вагончика
структури України Київська обл., м. Бориспіль, тел. (044) 281-74-96, 281-70-22 для засобів механізації» (інв. № 47573)
риспіль, Аеропорт
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

18 вересня 2017 року

№ 73 (1093)

3
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
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
1 Державна казначей- 36734791, Головне управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі КіровоНежитлове приміщення на першому 36734791.1.ВХФВУО003 Кіровоградська обл., м. Ново10,0;
26 346,00
2 роки 11 місяців
для розміщення: офіса;
ська служба України градської області, 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 43, тел. (05251) 2-14-94
поверсі адміністративної будівлі
українка, вул. Соборна, 43
2,2
5 796,00
ксерокопіювальної техніки
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 03363128, Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська Нежитлове приміщення на першому поверсі
79032, м. Львів, вул. Па6,78
97 890,00
2 роки 364 дні
Розміщення ксерокопіюваль ної техніки для надання
і науки України
політехніка», 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 87, тел./факс (032) 251-04-99, 251-05-05
головного корпусу
січна, 87
станом на 31.05.2017
населенню послуг із ксерокопіювання документів
2 Міністерство внутріш- 40112385, Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області, м. Львів, вул. Горо- Нежитлове приміщення в будівлі
Інформація відсутня м. Львів, вул.Данила
8,7
115000,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійніх справ України
доцька, 124, тел. (032) 238-40-27
Апостола, 11
станом на 30.06.2017
снює діяльність у сфері права
3 Державна служба
02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019, м. Львів,
вбудоване нежитлове приміщення №10 на
02361400.1.АААДЕЖ048 Львівська обл., м. Золо11,5
63 932,00
2 роки 364 дні
розміщення складу
статистики України просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28
другому поверсі будівлі
чів, вул. І. Труша, 2
станом на 30.06.2017
4 Міністерство оборони 37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний
вбудовані нежитлові приміщення № 323 –
07989865.1.
м. Львів, вул. І. Фран79,9
1 235 300,00
2 роки 364 дні
розміщення комп’ютерного клубу
України
інститут», 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85
328 на шостому поверсі будівлі
ка, 61
станом на 30.04.2017
5 Міністерство внутріш- 20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»,
нежитлове приміщення на першому поверсі
–
Львівська обл., м. Труска14,9
150 902,00
2 роки 364 дні
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
ніх справ України
82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71, тел. (03247) 5-06-49
будівлі адміністративно-культурного корпусу
вець, вул. С. Бандери, 71
станом на 30.06.2017
побутове обслуговування населення (перукарня)
6 Міністерство освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Львівська обл., Частина вбудованого нежитлового приміщення 02125438.1.ХОСККС026 Львівська обл., м. Дрого1,0
8 231,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпусі науки України
м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24, тел. (0324) 41-04-74
на першому поверсі навчального корпусу № 2
бич, вул. Т. Шевченка, 24
станом на 30.06.2017
кає продовольчі товари (кавового автомата)
7 Міністерство оборони 08006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод
Нежитлове вбудоване приміщення на першо- інформація відсутня м. Львів, вул. Шевчен107,54
420 903,00
2 роки 364 дні
Розміщення дільниці механіків з ремонту власного
України
збірних конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. 262-38-87, 262-39-03 му поверсі столярного цеху
ка, 134
станом на 31.07.2017
обладнання (інше використання)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по СУМСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти і науки 05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського- Частина нежитлового
–
м. Суми, вул. Сана2,0
6 100,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
України
Корсакова, 2, тел. (0542) 33-40-58, 64-04-99
приміщення
торна, 32
станом на 30.06.2017
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури Нежитлові приміщення – кімн. № 6-11, 13-18 (204,8 м2)
–
та дизайну», 61003, м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6,
та частина кімн. № 12 (7,2 м2) на 1-му поверсі різнопотел. (057) 731-24-31
верхового (3-4) учбового корпусу, інв. № 60580, літ. А-4

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
м. Харків, вул. Квіт
212,0
1 754 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюки-Основ’яненка,
ють продаж товарів підакцизної групи, у нав
4/6
чальних закладах та військових частинах

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за не- максимально можлизагальна площа, м2
мета використання
залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державне агентство лі- 00994070, ДП «Степовий ім. В. М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА», вул. Олекси Гір- Фруктосховище;
00994070.2.АААДГЕ134; Херсонська обл., м. Олешки,
836,7 (корисна –733,8);
330 577,00;
2 роки
Для зберігання сільськогосподарської продукції;
сових ресурсів України ника (Комунарів), 62/26, м. Олешки, Херсонська обл., 75100, тел. (05542) 2-14-86 будівля винного цеху
00994070.2. АААДГЕ133 дослідне лісництво
459,8
309 675,00
для перероблення сільського-подарської продукції
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство оборони 35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», вул. МайборБудівля магазину
33689922.5.АААААЖ802
вул. Героїв Небесної Сотні, 78,
198,4
331 715,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складу
України
ського, 9, м. Хмельницький, 29006, тел. (0382) 64-03-83
м. Шепетівка, Хмельницька обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ 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

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

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

найменування

02070921, Київський національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150,
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел./факс (044) 287-54-52, факс (044) 287-61-91/6821

нерухоме майно – частина холу першого поверху науково-технічної
бібліотеки
Нерухоме майно – нежитлові приміщення корпусу № 7, за планом: поверх
1, кімн. 26 – 35,8 м2; поверх 2: кімн. 2 – 12,6 м2, кімн. 4 – 7,1 м2, кімн.
6 – 9,9 м2, кімн. 7 – 8,6 м2, кімн. 8 – 7,9 м2, кімн. 9 – 33,7 м2, кімн. 10 –
23,6 м2, кімн. 11 – 10,7 м2, кімн. 12 – 5,6 м2, кімн. 21 – 11,6 м2

реєстровий
номер майна
–
–

максимально
загальна вартість майна за неможливий строк
площа, м2 залежною оцінкою, грн
оренди
м. Київ, просп.
10,0
162 800,00
1 рік
Перемоги, 37л
станом на 30.06.2017
м. Київ, вул. Фіз167,1
3 379 221,00
1 рік
культури, 1
станом на 30.04.2017
місцезнаходження

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у начальному закладі
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на
основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики (погодинне
використання, 72 год./міс.)

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
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 07.09.2017
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення з ФОП Стрельник Л. П. договору оренди нерухомого державного майна – нежитлових приміщень з № 1 до № 4 включно, вбудованих в перший поверх будівлі
чайної № 1, реєстровий № 33689922.25.УВЮЯЮТ359, загальною площею 120,0 м2
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 1, що перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна, що відбулися 12.09.2017
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення № 117 на 2-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10310003, літ. А-3, реєстровий номер 02894131.1.ВОАНДТ009, пам’ятка архітектури, загальною площею 17,4 м2
за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, що перебуває на балансі
Апеляційного суду Харківської області з ФОП Гуртова О. В., як єдиним заявником,
що відповідає нормам чинного законодавства.
2. Вважати конкурс на право оренди державного майна – нежитлового приміщення – кімн. № 9 на 1-му поверсі 4-поверхової з підвалом адміністративної будівлі, інв. № 10310011, літ. Б-4, загальною площею 13,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Харківській області таким, що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна, що перебуває на балансі
Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська
квартирно-експлуатаційна частина району, адреса: 12265, Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення № 1-71, 1-73, 1-74 та частина нежитлового приміщення
№ 1-76 Адміністративної будівлі КЕЧ загальною площею 45,6 м2 в будівлі
№ 26 військового містечка № 6 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський
р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23, рік забудови – 1982.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2017
становить 104 700,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2017 рік становить 531,88 грн за умови використання приміщень
під розміщення відділення поштового зв’язку.
Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – червень 2017 р., що становить 531,88 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж
передбачено постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями. Своєчасна (щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата
орендної плати з урахування індексу інфляції.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточного ремонту
орендованого майна без вимоги про відшкодування.
3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
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4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними
нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові,
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади
обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, що вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди. Орендар сплачує завдаток протягом місяця з моменту підписання договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
11. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2. наказу
ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу; документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи, посвідчені нотаріусом
копії установчих документів відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено
справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу,
у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати
(відображається в проекті договору оренди); техніко-економічне обґрунтування
оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу за наявності) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він робочий) з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в Макарівській КЕЧ району за адресою: Житомирська обл., смт Городок,
вул. Поштова, 23.
Документи приймаються за адресою: 12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул., Поштова, 23.
Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних відносин або
за тел: (041-32) 4-23-47.
ІНФОРМАЦІЯ
7 Спортивного клубу Управління фізичної культури і спорту
Міністерства оборони України про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 7 Спортивний клуб
Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, поштова адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г (фактичне
розташування: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення в будівлі (інв. № 139) площею 11,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
бульв. Олександрійський, 54г.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.2017
становить 44 706,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2017 року становить 1 117,65 грн (без ПДВ) за умови використання відповідно до постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» під розміщення
кабінету масажу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.

Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше
15 числа, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги), компенсація земельного податку під
об’єктом оренди та за прилеглу територію, компенсація витрат за виконаний звіт з
незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за
незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою:
09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г, телефон (04563) 6-70-52.
ІНФОРМАЦІЯ
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, поштова адреса: 10004, м. Житомир, просп.
Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
частина нежитлового приміщення загальною площею 11,0 м2 в будівлі (інв.
№ 1/464) військового містечка № 1 та частина нежитлового приміщення
загальною площею 1,5 м2 в будівлі (інв. № 1/464) військового містечка № 1
за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут
імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 грудня
2016 року становить 38 388,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить 114,97 грн (без ПДВ) за умови використання
частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 11,0 м2 під
розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить 70,55 грн (без ПДВ) за умови використання
частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 1,5 м2 під
продаж непродовольчих товарів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
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Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням під розміщення
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
та військових частинах, під продаж непродовольчих товарів; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (щомісяця до 20
числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю
за комунальні послуги; компенсація земельного податку під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки
майна та публікування оголошення; виконання капітального та поточного ремонту
орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування

майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною
оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; дотримання вимог перепускного режиму
військового інституту.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна; відгуки від попередніх (діючих) орендодавців.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан

(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що
до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Контактні телефони: (0412) 25-04-91, додатковий 3-55, (067) 780-04-07.
Конкурс відбудеться о 15.00 на 31-й (тридцять перший) календарний
день після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова,
будівля 1/589, кабінет № 10.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості
3 815 300 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 1а, с. Чайкине,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»: 10.1 – виробництво м’яса та
м’ясних виробів; 10.5 – виробництво молочних виробів. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ
«М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», од.: 427, зокрема: будівель та споруд –
25; машин та обладнання – 197; транспортних засобів – 17; інструментів, приладів, інвентарю – 96; нематеріальних активів – 20; капітальних інвестицій – 34.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський», тис. грн: 15 261,20. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2017, тис. грн: 4 758,00, зокрема: будівель та споруд – 1 892,00; машин та обладнання – 2 208,00; транспортних
засобів – 419,00; інструментів, приладів, інвентарю – 154,00; нематеріальних
активів – 35,00; капітальних інвестицій – 48,00.
Кількість земельних ділянок: 4. Розмір земельних ділянок: 0,2659 га; 2,2132
га; 0,3959 га; 0,1625 га. Місце розташування земельних ділянок: с. Чайкине,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. Цільове призначення земельних
ділянок: 0,2659 га; 2,2132 га; 0,3959 га – землі промисловості; 0,1625 га –

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: частина даху адміністративної будівлі (літ. А)
площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка,
вул. Центральна, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 частина даху. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 9 638,35 грн; залишкова – 2 345,59 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 3 – № 8
загальною площею 165,6 м2 на 1-му поверсі їдальні. Балансоутримувач: Він
ницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 5а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Пращук В. В. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 6 приміщень.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.08.2017: відновна – 83 604,27 грн; залишкова – 10 032,85 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 42 площею
9,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхового будинку суду (літ. А). Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н,
смт Піщанка, вул. Вишнева (колишня Маяковського), 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кабанов М. О. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 22.08.2017: відновна – 14 937,00 грн; залишкова – 11 457,65
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 41 площею
21,8 м2 на 1-му поверсі двоповерхового будинку суду (літ. А). Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н,
смт Піщанка, вул. Вишнева (колишня Маяковського), 5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Пращенко Р. С. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 22.08.2017: відновна – 36 180,00 грн; залишкова – 27 752,92
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1016 – 6,2 м2;
№ 1017 – 9,3 м2; № 1018 – 7,2 м2; № 1020 – 65,6 м2; № 1024 – 1,1 м2; № 1025 – 2,4 м2;
№ 1026 – 6,8 м2; № 1027 – 7,1 м2) загальною площею 105,7 м2 на 1-му поверсі
будівлі гуртожитку та їдальні. Балансоутримувач: Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану,
11/14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Шевченко Л. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 8 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.06.2016: відновна – 76 483,45 грн; залишкова –
158,16 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
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виробничо-господарські потреби. Правовий режим земельних ділянок: оренда
земельних ділянок строком на 49 років. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок станом на 01.01.2017, тис. грн: 0,2659 га – 442,797; 2,2132 га – 398,518;
0,3959 га – 239,849; 0,1625 га – 716,195.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цього оголошення.
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
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 оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями: 2.1 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка прав
на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 20,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,0 м2). Балансоутримувач:
ДУ «Дніпровська виправна колонія № 89». Адреса: м. Дніпро, вул. Д. Галицького, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Ковтун Л. О.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 120,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний
завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПП «ЕКО-ПАРК СЕРВІС».
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 47,06 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Центр землеустрою та технічної інвентаризації». Дата
оцінки – 06.10.2017.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,5 м2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Єва Т. П. Дата оцінки – 10.10.2017.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,8 м2
та частина даху площею 26,2 м2. Балансоутримувач: 8 Державний пожежнорятувальний загін ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Мукачівська, 190д. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки – 05.08.2017.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 120,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж технологій та дизайну. Адреса: м. Дніпро, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Буштрук Л. П.
 7. Назва об’єкта: замощення площею 375,0 м2. Балансоутримувач: 1935
окремого загону (скороченого складу) 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Проект-Ш».
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 556,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Інвест Компані».
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,79 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Божко О. О.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 75,6 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпро, вул. Столярова, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Ткаченко В. Д. Дата оцінки – 29.09.2017.
 11. Назва об’єкта: зовнішня частина вікна № 1 площею 4,19 м2, зовнішня частина вікна № 2 площею 3,3 м2, зовнішня частина вікна № 3 площею
1,98 м2 та зовнішня частина дверей площею 1,19 м2. Балансоутримувач: ДП
«ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Тітова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПП Полюс Віта.
 12. Назва об’єкта: частини коридорної площі поверхів 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 загальною площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний
інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського (Харитонова), 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Дата груп».
Дата оцінки – 05.05.2017.
 13. Назва об’єкта: частини коридорної площі поверхів 1, 2, 3, 4, 5 загаль
ною площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса:
м. Кривий Ріг, пров. Пулковський, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Дата груп». Дата оцінки – 05.05.2017.
 14. Назва об’єкта: нежитлова чотириповерхова будівля (літ. А-4) з
підвалом (літ. АП/д), прибудова літ. а, загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4, огорожа № 1-6, замощення І загальною площею 757,9 м2.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки – 30.09.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.

до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією щодо ціни послуги з оцінки
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного
майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 26 вересня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 02 жовтня 2017 р. о 14.00.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 08.09.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»
у кількості 795 083 903 шт., що становить 99,567 % статутного капіталу товариства
відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня
2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (зі змінами), з метою приватизації шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Міжнародна консалтингова компанія – Оцінка». Строк надання послуг з оцінки – 30
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 198,00 тис. грн.
Конкурсний відбір 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 29 вересня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 05.10.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
23,6 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, б. 21.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)
700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Клименко О. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення першого поверху будівлі АПК площею 2,85 м 2 (реєстровий
№31599557.1.ЮЖЯКГЧ111). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська», 31599557. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85310, Донецька обл., Покровський р-н, м. Родинське,
вул. Перемоги, б. 9. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-0226, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
9,5 м2 першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти», код
за ЄДРПОУ 02542064. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84323, Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул. Ювілейна, б. 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Купрікова
С. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1, № 2, № 3 –
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1-4, 1-9,
1-11, 1-12) загальною площею 123,8 м2 першого поверху адмінбудівлі літ. «А».
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Миру, 42. Найменування балансоутримувача: Мукачівське управління Державної казначейської служби України у Закарпатській області (тел. (03131) 2-30-64). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
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Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ПТ КБ «Приватбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею
36,1 м 2 в адміністративному корпусі № 4 (літ. А-1). Місцезнаходження
об’єкта:Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, 25. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Алексєєва О. О. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею
42,4 м2 у двоповерховому адміністративному корпусі № 4 (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, 25. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Спектр». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (позиція 1-1 за планом) площею 3,0 м2 першого поверху адмінбудівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 2. Найменування балансоутримувача: 1 Державний пожежно-рятувальний загін Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (тел. (050) 372-80-80).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Велізаде Р. Е. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
На підставі показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки мана, наданих ФДМУ листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна
ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця становить, – 2 200 грн.
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 102, № 103, з № 106
до № 113 включно першого поверху триповерхової службової будівлі (літ.
А, інв. № 13253), реєстровий номер 38727770.1.АААИБЕ811, загальною
площею 248,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, буд.12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія
державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Платник робіт з
оцінки: Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 85,9 м2 об’єкта
«Будівля бази гідроцеху» (літ. ХА-2), інв. № 103/1/665. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 1 670,2371 га. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок) – на території Енергодарської міської ради Запорізької області. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок) – розміщення промислового майданчика ВП «Запорізька АЕС». Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП
Запорізька атомна електростанція державного підприємства «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 24-28, 37, 42-49 та
ґанки Б3, Б12 загальною площею 136,3 м2 першого поверху господарського корпусу (літ. Б1-1; Б-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Молодіжна, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький
обласний лабораторний центр МОЗ України». Платник робіт з оцінки: ПП «Софт –
Техносервіс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017
 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
115,5 м2, а саме: будівля (літ. А-1) площею 80,3 м2, будівля (літ. Г-1) площею
14,2 м2, гараж (літ. В-1) площею 21,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Московська, 1б. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 0,0451 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Московська, 1б. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок) – земля житлової та громадської забудови. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний
лабораторний центр МОЗ України». Платник робіт з оцінки: Релігійна організація
«Мелітопольська мусульманська релігійна община «Іраде». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: окремо розташовані споруди виробничого призначення, а саме: склад цементу (літ. Л), реєстровий номер 1239559.86.
ААББАА736, загальною площею 187,7 м2, навіс (літ. Л’), реєстровий номер
1239559.86.ААББАА750, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Запоріжбуд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Південне шосе, 77а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «МК-ПРОФІ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 7, 8 та частина
коридору № 3 площею 8,4 м2, загальною площею 89,8 м2 підвалу будівлі,
літ. Б-2, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6б. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
ПАТ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Лобко І. Ю. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 26 загальною площею 4,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку, літ. А-5 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Горького, 161а; частина нежитлового приміщення № 43 загальною площею 4,0 м2 на третьому поверсі гуртожитку літ. А-5 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Гоголя 70. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: підприємство «Добробут» Первинної організації
профспілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного
університету. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою 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 (далі – Положення).
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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 зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 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 2 до Положення); 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 подали 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 15.00 29.09.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 05.10.2017
о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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. Частина приміщення адміністративного лабораторно-виробничого
корпусу площею 174,7 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківського
обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Івано-Франківське обласне управління водних ресурсів.
 2. Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
Міністерства оборони України «Пасічнянський кар’єр нерудних копалин
«Нерудник», що орендується ПАТ «Івано-Франківськцемент», за адресою: ІваноФранківська обл., Надвірнянський р-н, с. Пасічна. До складу ЄМК входять: 57 од.
будівель і споруд; 76 од. транспортних засобів; 444 – інше обладнання, машини,
інвентар. Основні види діяльності – виготовлення будівельних матеріалів. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для внесення змін до договору оренди щодо збільшення терміну дії на 10 років. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ПАТ «Івано-Франківськцемент».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: для цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; для об’єкта нерухомості – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати: для цілісного майнового комплексу – 20 календарних днів; для об’єкта нерухомості – 5
календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до 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 за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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 Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 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 перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: вбудоване напівпідвальне приміщення гуртожитку
площею 23,1 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Полтавська, 37, що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного
технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський
національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 37. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії 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 06.09.2017,
тис. грн – 6,54783. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної ділянки: 12,9 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Полтавська, 37. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Кравченко Людмила Олексіївна (тел. (050) 660-11-35).
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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, застосовується
ФДМУ, 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 5 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 ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.03.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що

очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення та дахи), становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами є будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 02.10.2017 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 06 жовтня 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єктів оцінки: підвал (літ. Ж’) фруктосховища (літ. Ж) площею 216,2 м2, що перебуває на балансі ТОВ «Новоукраїнське», за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131. Найменування
балансоутримувача: ТОВ «Новоукраїнське». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
28000, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 3325-79. 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. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016 –
2,838 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Площа земельної ділянки: 3,27 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
 2. Назва об’єктів оцінки: кран баштовий КБ-100.3А1, інв. № 033844,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106, за адресою: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі ПрАТ «Наукововиробниче об’єднання «Етал». Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Наукововиробниче об’єднання «Етал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. 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 31.08.2016 – 0,0 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
 3. Назва об’єктів оцінки: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098, за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі ПрАТ «Наукововиробниче об’єднання «Етал». Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Наукововиробниче об’єднання «Етал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. 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 31.08.2016 – 0,0 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, 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 5 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 ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.03.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта № 1 – 2,2 тис. грн, для
оцінки об’єктів № 2, 3 – 3,1 тис. грн.
Подібними об’єктами для об’єктів: № 1 є будівлі та нежитлові приміщення
(оцінка за напрямом 1.1), № 2, 3 – обладнання та інша спеціалізована техніка
(оцінка за напрямом 1.2).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 02.10.2017 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 06 жовтня 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. 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’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – конференцзал на 790 місць. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній, об’єкт повертається у державну власність. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Мета проведення оцінки: проведення незалежної
оцінки об’єкта, що повертається у державну власність за рішенням суду. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 4 400,00 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 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-14.
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ЧЕРКАСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 168,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Західний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Соборна (Радянська),
11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Відділ
культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
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): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення ательє шиття одягу площею 513,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівська філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Набережна, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ТзОВ «Рівненський бетонний завод». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
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): 31.08.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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 пролонгації договору оренди державного
майна.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху будинку
монастиря Василіанів площею 172,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31, м. Умань, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кирик В. Ф. Дата оцінки: 30.09.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва групи Д державної власності – 176-квартирний житловий будинок разом із земельною
ділянкою (розмір земельної ділянки – 0,5502 га) за адресою: Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а станом на 30 вересня 2017 року.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – комплекс
нежитлових будівель та споруд, у складі: адмінбудівля № 1 загальною площею
431,7 м2; ЦВЛ № 2 загальною площею 92,1 м2; адмінуправління № 3 загальною
площею 913,8 м2; допоміжний цех № 4 загальною площею 1 924,7 м2; адмінбудівля
№ 9 загальною площею 927,0 м2; механічний цех з прибудовою № 10 загальною
площею 3 609,9 м2; столярний цех № 11 загальною площею 422,4 м2; пилорама 11а,
площею 55,4 м2; гараж № 12 загальною площею 747,9 м2; пост охорони № 14а загальною площею 5,3 м2; прохідна № 2, № 15 загальною площею 14,2 м2; склад № 16
загальною площею 1 447,4 м2; адмінбудівля № 17 загальною площею 833,5 м2; гараж № 19 загальною площею 363,7 м2; вагова № 20 загальною площею 10,4 м2; котельня № 21 загальною площею 704,6 м2; димова труба № 21а; компресорна № 22
загальною площею 284,1 м2; гальванічний цех № 23 загальною площею 398,0 м2;
теплиця № 18а загальною площею 484,9 м2; каналізаційна насосна станція № 24
загальною площею 22,6 м2; склад для балонів № 25 загальною площею 19,2 м2;
склад для балонів № 35 загальною площею 8,7 м2; пост охорони № 28 загальною
площею 6,2 м2; насосні станції № 1, 32 загальною площею 10,6 м2; насосні станції
№ 2, 33 загальною площею 11,1 м2; КТП (контрольно-технічний пункт) 36 загальною
площею 31,4 м2; цех причепів № 3, 14 загальною площею 2 336,5 м2; прибудова
до компресорної 22а загальною площею 27,7 м2; профілакторій № 18 загальною
площею 326,7 м2 за адресою: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138,
балансоутримувач: Шполянський завод запасних частин (філія ВАТ «МЕТРОВАГОНМАШ») код за ЄДРПОУ 05745070, станом на 30 вересня 2017 року.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – гараж (літ.
«А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2 разом із земельною ділянкою (розмір земельної ділянки – 0,0069 га) (20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15). Балансоутримувач – Головне управління статистики
у Черкаській області код за ЄДРПОУ 02357999). Станом на 30 вересня 2017 року.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – овоче
сховище (підвальне приміщення) (літ. Б1 – 1) загальною площею 100,4 м2
(19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6). Балансоутримувач – ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ
21355747). Станом на 30 вересня 2017 року.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля бару
(літ. ж1 – 1) загальною площею 181,8 м2 (19615, Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Мошни, вул. Лісна, 6). Балансоутримувач – ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747). Станом на 30 вересня 2017 року.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р. та з
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: один
об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 200,00 грн; окремо
розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 700 грн, об’єкт
незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові комплекси – 28 200,00
грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 600 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 10 жовтня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 16 жовтня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення прохідної господарської будівлі площею 72,4 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Борщівський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шухевича, 14, м. Борщів, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0241) 2-30-93. Телефакс замовника конкурсу (0241) 2-30-93.
Електронна адреса замовника конкурсу: filia_1 @ukr.net. Замовник робіт з оцінки:
Державний навчальний заклад «Борщівський професійний ліцей». Платник робіт
з оцінки: ФОП Гаврилюк Віталій Ігорович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 01.08.2017: 66,4 м2 – 35 438,00 грн; 6,0 м2 – 3 202,00 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: одне антено-місце (частина покрівлі даху будівлі апаратного цеху під встановлення вежі висотою 12 м, загальною площею
32,2 м2, фасаду будівлі загальною площею 13,8 м2) та площадки для встановлення контейнера загальною площею 13,0 м2, що перебувають на балансі
Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиський
р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ «Україна».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2017: 27 146,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель (фасади, фасадні стіни, дахи), що призначені
для розміщення телекомунікаційного обладнання та антено-фідерних пристроїв.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

18 вересня 2017 року

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: окреме індивідуально визначене майно – зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234
до ТП-235 довжиною 350 м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТДВ
«Холодпродконтракт» (на позабалансовому рахунку). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 58029, м. Чернівці, просп. Незалежності, 106. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування
земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Категорія земель: –. Вид використання: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення (1-2) адмінбудівлі
(літ. А) загальною площею 14,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): 0,0 грн станом на 31.08.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1454
га. Місце розташування земельної ділянки: 60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни,
вул. Центральна, 41а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
будівель і споруд управління статистики в Сокирянському районі. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
№ 1 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області; об’єкта № 2 – ФОП Ловчий Дмитро Миколайович.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 2 не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є приміщення, частина будівель,
зокрема інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частини будівель, які
за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення

Платник робіт з
оцінки об’єкта

18,6

Орієнтовна дата
оцінки
31.08.17

м. Київ, бульв. Друж- Міністерство еко- ТОВ «Мантіса»
би Народів, 28
номічного розвитку
і торгівлі України
2 Нежитлове при67,8 м. Київ, вул. Костян- ДП «НДІБМВ»
БО «МБФ допомо- 31.08.17
міщення
тинівська, 68
ги дітям сиротам
«Надія»
3 Нежитлове при17,6 м. Київ, просп. Кос- Національний авіа- ФОП Капустін
31.08.17
міщення
монавта Комарова, 1 ційний університет М. М.
4 Частина даху
22,9 м. Київ, бульв.
ДП «НДПІ містобу- ПрАТ «Київстар» 31.08.17
та технічного
(у т. ч. 7,0 Л. Українки, 26,
дування»
поверху
та 15,9) літера «А»
5 Нежитлове при29,6 м. Київ, просп. Голо- ДП «УКРНДПІЦИ- ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА 30.09.17
міщення
сіївський, 50
ВІЛЬБУД»
МВК»
6 Нежитлове при25,2 м. Київ, просп. Голо- ДП «УКРНДПІЦИ- ФОП Панчев Д. О. 31.08.17
міщення
сіївський, 50
ВІЛЬБУД»
7 Нежитлове при17,4 м. Київ, вул. С. Пет- ДП «КИЇВДІПРО- ТОВ «АЛЬЯНС
30.09.17
міщення
люри, 15, корпус «Б» ТРАНС»
ЕКСПЕДІШН»
8 Нежитлове при17,0 м. Київ, вул. С. Пет- ДП «КИЇВДІПРО- ТОВ «НВК «Смарт 30.09.17
міщення
люри, 15, корпус «Б» ТРАНС»
Лекс Груп»
9 Нежитлове при54,0 м. Київ, вул. Борща- Національний авіа- ФОП Левченко
30.09.17
міщення
гівська, 193
ційний університет В. В.
10 Нежитлове при52,3 м. Київ, вул. Єреван- Київське ВПУ
ФОП Явуз С. П.
30.09.17
міщення
ська, 12а
училище швейного
та перукарського
мистецтва
11 Нежитлове
759,4 м. Київ, вул. Бульвар ДП «ПІ «Укрметро- ТОВ «Наука і наро 30.09.17
приміщення –
но-Кудрявська, 19в тунельпроект»
довладдя» Музей
об’єкт культурісторії розвитку
ної спадщини
територіальних
громад місцевого
самоврядування
України»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
1 Нежитлове
приміщення

20,1

2 Нежитлове
приміщення
3 Нежитлові
приміщення – частина
пам’ятки історії
і архітектури
4 Нежитлове
приміщення

49,0

5 Частина нежитлового приміщення
6 Нежитлове
приміщення

250,2

20,0
8,0

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ,
вул. А. Янгеля,
9/16
м. Київ, вул. Старосільська, 2
м. Київ, пл. Перемоги, 2

НТУУ «Київський
політехнічний інститут
ім. І. Сікорського»
Вище професійне училище
№ 25 м. Києва
ДП «Національний цирк
України»

м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г

Національний авіаційний
університет

Київський національний
економічний університет
ім. В. Гетьмана
9,66
м. Київ, вул. Ме- Промислово-економічний
тробудівська, 5а коледж Національного
авіаційного університету
7 Нежитлове
1 513,3 м. Київ, Кільцева ДП «Електронмаш»
приміщення
дорога, 4
8 Частина даху
28,0
м. Київ, Столичне ДП «Олімпійський
та технічного (у т. ч. 10,0 шосе, 19
навчально-спортивний
поверху
та 18,0)
центр «Конча-Заспа»
9 Частина не1,0
м. Київ, вул. Кік- Київський державний
житлового привідзе, 32
інститут декоративноміщення
прикладного мистецтва і
дизайну ім. М. Бойчука
10 Частина нежит1,0
м. Київ, вул. Ки- Державний університет
лового примірилівська (Фрун- інфраструктури та техщення – об’єкт
зе), 9
нологій
культурної
спадщини
11 Нежитлове
79,4
м. Київ, вул. Са- Головне управління Націоприміщення
лютна, 3
нальної поліції у м. Києві
12 Нежитлове
19,0
м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський політехприміщення
літехнічна, 33
нічний інститут ім. І. Сікор
ського»

ОрієнтовПлатник робіт з
на дата
оцінки об’єкта
оцінки
ФОП Крижо- 31.10.17
вець Д. Ю.
ПП
30.09.17
«Прогрес-М»
ДП «Державна 30.09.17
циркова компанія України»
ФОП Онищен- 30.09.17
ко Є. М.
ПФ «Хімджест» 30.09.17
ФОП Кочерга А. В.

30.09.17

ФОП Потьомкі- 31.08.17
на Т. С.
ПрАТ «ВФ
31.07.17
Україна»
ФОП Бойко О. В.

31.10.17

ФОП Бойко О. В.

31.10.17

ФОП Гара30.09.17
нян Р. С.
БО «Фонд
30.09.17
української
науковоосвітньої телекомунікаційної
мережі «УРАН»
Конкурси відбудуться 02 жовтня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 25 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у 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 02 жовтня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
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, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на
балансі Мостозагону № 2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма,
8. Орієнтовна дата оцінки: 31.10.2017.
Конкурс відбудеться 04 жовтня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 28 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 04 жовтня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: спортивний комплекс «Стадіон «Старт» за адресою:
м. Київ, вул. Шолуденка, 26-28/4. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком: 19/100 частин майнового комплексу на вул. Шолуденка,
26, а саме: адміністративний корпус (літ. А) – 130,4 м2, підземний туалет (літ. Д) –
109,5 м2; нежилий будинок на вул. Шолуденка, 28/4 (літ. А) – 967,4 м2; футбольне
поле тренувальне – 5 925,0 м2; футбольне поле основне – 7 176,0 м2; бігова доріжка – 2 200,0 м2; сектор легкоатлетичний – 2 283,0 м2; майданчик для гри в городки – 450,0 м2; дренаж; баскетбольний майданчик – 540,0 м2; хокейний майданчик – 1 890,0 м2; волейбольний майданчик – 350,0 м2; трибуна – 36,0 м2; огорожа
трибуни – 113,0 м2; тенісний корт – 64,8 м2; огорожа стадіону – 538,8 м2. Вартість
об’єкта при приватизації у 2010 році – 10 000 000,00 грн з ПДВ. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.10.2017.
Конкурс відбудеться 04 жовтня 2017 року об 11.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 28 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 04 жовтня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,

оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Е шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: державна частка у статутному капіталі ПрАТ «Атом
профоздоровниця» у розмірі 30 %. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01033,
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41. Розмір статутного капіталу господарського
товариства – 27 800 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.10.2017.
Конкурс відбудеться 04 жовтня 2017 року об 11.30 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 28 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 04 жовтня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00
грн (за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – енергоцех за адресою: м. Київ, вул. Виборзька: 6-поверхова прибудова адмініст
ративно-побутового призначення розмірами в плані 18 м х78 м і висотою поверхів 3,3 м
(перший 4,35 м); 3-поверхова виробнича частина розмірами в плані 18 м х78 м і висотою поверхів 6м (1-й і 2-й поверхи) і 7,2 м (3-й поверх). Крім зазначеного корпусу енергоцеху, до складу будівництва об’єкта входять: підпірна стіна об’єкта, розташована на
ділянці будівництва паралельно вулиці Виборзькій у м. Києві; внутрішньо-майданчикові
мережі. Період будівництва: 1989 – 1994 рр. Місцезнаходження об’єкта оцінки: ділянка
входить до загальної території КП «НТЦ АСО» і огороджена зі сторони вул. Виборзької.
Вартість об’єкта при приватизації у 2000 році – 514 000 гривень з ПДВ. Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – без земельної ділянки. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.10.2017.

 3. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на
50 автомобілів за адресою: м. Київ, вул. Охтирська, 5 – 17. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 30,00 тис. грн (за
договором купівлі-продажу) станом на 20.08.1997. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.10.2017.
Конкурси відбудуться 04 жовтня 2017 року об 11.45 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 28 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 04 жовтня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Український центр у сфері благоустрою» за адресою: 04209, м. Київ, вул. Героїв
Дніпра, 14г, що перебуває на балансі ДП «Український центр у сфері благоустрою».
Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 81.10 – Комплексне обслуговування об’єктів.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: основні засоби – 25,8 тис. грн станом на 30.06.2017. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.10.2017.
Конкурс відбудеться 04 жовтня 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 28 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 04 жовтня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 19.04.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно
ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення оцінки об’єктів приватизації державної власності таких суб’єктів
оціночної діяльності:
Окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею
42,7 м2. Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – лікарня. Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Гійче, вул. Молодіжна, 1а. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3
к/д. Вартість робіт – 3 000 грн.
Нерухоме державне майно – частина даху площею 6,25 м2, частина горища площею 25,0 м2 та нежитлове приміщення площею 6,75 м2 на третьому поверсі будівлі
навчального корпусу № 19. м. Львів, вул. Князя Романа, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нерухоме державне майно – частина даху площею 240,0 м2 будівлі гуртожитку № 3. м. Львів, вул. Карпинця, 27. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 15,5 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 41.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення № 25, 26 загальною площею 205,2 м2 у підвалі будівлі літ. «А-2». Львівська обл., Яворівський р-н, с. Верещиця, вул. Богуна,
4а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 30,5 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., Золочівський р-н, с. Словіта, вул. І. Франка, 4а. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 990 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 77,6 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 990 грн.
Частини нежитлової будівлі складу літ. «Л’-1», а саме: нежитлові приміщення
№ 1, № 2 загальною площею 195,8 м2. м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 9,4 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 1 830 грн.
Нежитлова триповерхова будівля «А-3» загальною площею 3 052,0 м2. м. Львів,
вул. Тернопільська, 10. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 3 120 грн.
Нежитлові приміщення (№ 56 – 68) загальною площею 139,9 м2 на першому
поверсі будівлі «А-4». м. Львів, просп. В. Чорновола, 61. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 040 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 51,7 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 980 грн.
Державне нерухоме майно – вбудовані нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі кафе «Сузір’я» загальною площею 102,1 м2. Львівська обл., Кам’янкаБузький р-н, с. Добротвір, вул. І. Франка, 12б. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Державне нерухоме майно – нежитлове приміщення № 9 загальною площею
18,0 м2 на першому поверсі в двоповерховій будівлі. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення № 4, 5 загальною площею 28,6 м2 на першому поверсі
в двоповерховій будівлі. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Частина нежитлового приміщення № 98 площею 23,058 м2 на цокольному
поверсі будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту пропуску «Краковець». Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
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Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 6 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 42,5 м2, а саме: нежитлове приміщення № 4 на першому поверсі площею 33,6 м2 та нежитлове приміщення № 7 на другому поверсі площею 8,9 м2 в триповерховій адміністративній
будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 000 грн.
Державне нерухоме майно – нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 5 загальною
площею 34,2 м2. м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 980 грн.
Державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 960 грн.
Будівля зерноскладу № 3 загальною площею 563,3 м2. Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 3 470 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 24.04.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 40,07 м2 на першому
поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – оціночної діяльності – СПД
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове приміщення № 23 площею 11,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі (літ. А-2) (реєстровий № 22402325.1). м. Львів, вул. Промислова, 9.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошаський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 2 200 грн.
Державне нерухоме майно – нежитлове приміщення загальною площею 21,0 м2
у дев’ятиповерховому цегляному будинку гуртожитку. Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошаський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення № 11, 12, 13 загальною площею 160,0 м2 на
першому поверсі будівлі літ. «А3-2». м. Львів, вул. Збоїща, 15. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Горбачова В. А. Термін виконання робіт – 4 р/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 32,7 м2 на першому поверсі будівлі.
м. Львів, вул. Липинського, 44. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачова В. А. Термін виконання робіт – 4 р/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.04.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
Вбудоване нежитлове приміщення № 30 загальною площею 30,7 м2 на другому
поверсі будівлі. Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. С. Дашо, 1. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі в будівлі. Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 169. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 020 грн.
Нежитлові приміщення № 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26 загальною площею 101,5 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу. м. Львів, вул. Підвальна, 17. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 р/д.
Вартість робіт – 2 000 грн.
Частини нежитлового приміщення одноповерхової споруди Металоскладу
площею 292,0 м2. м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а. Мета оцінки –укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 990 грн.
Нерухоме державне майно – нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 129,33 м2 столярного цеху. м. Львів, вул. Шевченка, 134. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 020 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 13.04.2017
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старіков О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на 5-му поверсі адмінбудівлі площею 63,3 м2
за адресою: вул. Гоголя, 25, м. Полтава, що обліковується на балансі Державного
проектного інституту містобудування «Міськбудпроект». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 238,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини казарми конвойнової охорони площею 130,9 м2 за адресою: проїзд Зональний, 1, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Державної
установи «Кременчуцька виправна колонія (№ 69). Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення магазину площею 85,0 м2 за адресою:
с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 20.04.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення на 1-му поверсі площею 34,9 м 2 за адресою:
вул. Монастирська, 10, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення адміністративної будівлі відділу статистики
площею 11,7 м2 за адресою: вул. Виноградна, 13, м. Глобино, Полтавська обл., що
обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 20,0 м2 за адресою: вул. Республіканська, 87,
м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіонального центру
професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 21,7 м2 за адресою: вул. Республіканська, 87,
м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіонального центру
професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 24.04.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
частина вестибуля першого поверху учбового корпусу № 2 площею 2,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. О. Новака (Приходька), 75, що перебуває на балансі Національного університету водного господарства та природокористування визнано
ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 грн;
приміщення буфету площею 51,4 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Демидівка, вул. Миру, 144а, що перебуває на балансі Вищого професійного училища
№ 25 смт Демидівка визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 грн;
гідротехнічні споруди: ПТРГ «Понебель» рибцеху «Рівне», ТРГ «Новожуків»
рибцеху «Рівне», ТРГ «Здолбунів» рибцеху «Рівне» за адресою: Рівненська обл.,
Рівненський р-н, с. Понебель; Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Пересопниця;
Рівненська обл., м. Здолбунів, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», визнано
ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 14 800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 26.04.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 10,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Дем’яна
Бєдного, 5 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Буринському районі Сумської області) з метою передачі в оренду визнано
ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 828,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 77,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Буринь,
вул. Дем’яна Бєдного, 5 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської
служби України у Буринському районі Сумської області) з метою передачі в оренду
визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 828,00 грн.
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3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 15,2 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13
(балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області) з метою
передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 730,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 83,1 м2 за адресою: Сумська обл., смт Велика
Писарівка, вул. Грайворонська, 15 (балансоутримувач – Управління Державної
казначейської служби України у Великописарівському районі Сумської області) з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «Консалт-С». Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 840,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення підвалу площею 103,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 51 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 870,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі
в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 730,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою
продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення першого
поверху навчального корпусу № 10 площею 1,5 м2 (у т. ч. площі спільного користування – 0,5 м2), що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
МОЗ України», за адресою: вул. Чехова, 7, м. Тернопіль визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення гаражів
літ. «А» позиції VII, VIII, IX загальною площею 119,29 м2, що перебувають на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщень першого поверху двоповерхової кам’яної будівлі ратуші загальною площею 28,8 м2, що перебуває на балансі
Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, за адресою: пл.
Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: нежитлові приміщення адмінбудинку відділу статистики у Підволочиському районі загальною площею 60,88 м2 (у т. ч. 45,3 м2 – приміщення поз. 1-1 та 1-2, 15,58 м2 – частка площ спільного користування), що перебувають
на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, за адресою:
вул. Лисенка, 3, смт Підволочиськ, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ«ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення міжобласного центру з підготовки спортсменів ТНЕУ площею 224,5 м2, що перебуває на
балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою:
вул. Бережанська, 6, м. Тернопіль визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 21.04.2017
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 22,1 м2 адміністративної
будівлі, що перебувають на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Олешківський (Цюрупинський) р-н, с. Тарасівка, вул. Поштова,
1, Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Нежитлові приміщення загальною площею 42,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (реєстраційний № 08781630.1.АААКЖК620), що перебувають
на балансі 7 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою:
Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Паризької Комуни, 82, Переможець конкурсу –
ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 91,0 м2 на першому
поверсі будівлі рознарядки докерів (реєстровий № 01125695.3.МОФУРБ090),
що перебувають на балансі Державного підприємства «Херсонський морський
торговельний порт», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, Переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 25.04.2017
Необоротні активи єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект» за адресою:

73025, м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 124, Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка необоротних активів в процесі приватизації. Вартість робіт – 46 500 грн. Строк виконання робіт – 10 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 28.04.2017
Частина холу площею 6,6 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55, Переможець конкурсу – ПФ
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина даху площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі ДНЗ «Бериславський професійний аграрний ліцей», за адресою: Херсонська
обл., Бериславський р-н, с-ще Зелений Під (Червоний Маяк), вул. Жовтнева, 1, Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 25.04.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 604,6 м2 (на першому поверсі площею 267,9 м2;
на другому поверсі площею 336,7 м2) у будівлі колишнього магазину, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
вул. Майборського, 11, м. Хмельницький визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 247,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 30,1 м2) на другому поверсі прибудови до житлового будинку, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Майборського, 13, м. Хмельницький визнано ПП «Радикал». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 100,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 32,6 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,3 м2)
на третьому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі РВ
ФДМУ по Хмельницькій області, за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький
визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн. (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 30,5 м2 на четвертому поверсі адміністративного
будинку, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних
ресурсів, за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 13.04.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями
конкурсів визнано:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ».
Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
(літ. А-2) загальною площею 72,2 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Заводська, 12,
що перебувають на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс».
Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
(літ. А-2) загальною площею 180,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Заводська, 12,
що перебувають на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт
з оцінки: 1 725 грн та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 199,1 м2 на
третьому поверсі будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, просп. Незалежності, 106,
що перебувають на балансі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки: 1 725 грн та 5 календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна.
Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт групи А державної власності – виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’) загальною площею 1 085,6 м2
(м. Чернівці, вул. Прутська, 10а), що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ
«Машзавод».
Назва об’єкта оцінки № 2: об’єкт групи Ж державної власності – їдальня на
330 місць (м. Чернівці, вул. Прутська, 16б), що перебуває на позабалансовому
рахунку ТОВ «Машзавод».
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість
та строк виконання робіт з оцінки: 1 800 грн та 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна, що
відбувся 18.04.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем
конкурсу визнано:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ».
Назва об’єкта оцінки № 1: зовнішньомайданчикові електромережі, а саме:
кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельна
лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м за адресою: м. Чернівці, просп. Незалежності, 106, які при приватизації не увійшли до статутного
капіталу ВАТ «Стек».
Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
(літ. А-2) загальною площею 202,4 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Заводська, 12,
що перебувають на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс».

Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт
з оцінки по кожному із об’єктів: 1 725 грн та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.04.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 26,2 м2 на сьомому поверсі (кімн.
№ 700, 701) дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Державного підприємства «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації», за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та асфальтового майданчика площею
9,0 м2, що перебувають на балансі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру,
190а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина вестибуля другого поверху площею 3,0 м2 будівлі гуртожитку № 3,
що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного університету
Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 3 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
частина вестибуля другого поверху площею 3,0 м2 будівлі гуртожитку № 2,
що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного університету
Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 5 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
частина вестибуля другого поверху площею 3,0 м2 будівлі гуртожитку № 4,
що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного університету
Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 1 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єктах:
нежитлове приміщення (столярна майстерня) площею 41,0 м2, що перебуває
на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 56,6 м2 на першому поверсі будівлі навчальновиробничого корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення площею 67,0 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Короп,
вул. Успенська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: будівля прохідної площею 35,8 м2, будівля
вагової площею 11,1 м2, будівля зерноскладу площею 1 024,0 м2, будівля котельні
площею 95,8 м2, будівля приймання і відпустки спирту площею 185,5 м2, що перебувають на балансі ДП «Шабалинівський спиртовий завод», за адресою: Чернігівська
обл., Борзнянський р-н, с. Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а (вартість виконання
робіт з оцінки – 11 380 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Пеком» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 74,16 м2 на другому
поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 2050 грн,
строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 26.04.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлові приміщення 577,15 м2 першого, другого та третього поверхів чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Ніжинського
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Богуна, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 4 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 48,5 м2 будівлі гаража, що перебувають на
балансі Чернігівського філіалу ДП «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 21а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: нежитлове приміщення площею 12,67 м2
першого поверху триповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління
Пенсійного фонду України в Бобровицькому районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 50 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 170 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: 1/3 частина даху будівлі тренувальної вежі
площею 10,31 м2, що перебуває на балансі Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, 19 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 10.05.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею
14,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС України в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070
грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 53,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Фінансового
управління Носівської районної державної адміністрації, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 4 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Додаток
до наказу ФДМУ
від 19.06.2017 № 1005

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
№
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
з/п
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
1 Білопольський Ігор Григорович
5537
31.05.2007
№ 339
28.12.1995
ІКЦ УТО
2 Жилін Андрій Олегович
107
05.05.2015
МФ № 396
14.06.2003
ІКЦ УТО
3 Коновал Сергій Іванович
5871
24.09.2007
ЦМК № 335
14.07.2007
МІБ

Донецька обл.
м. Київ
Київська обл.

Прізвище, ім’я, по батькові

1 Бурмістр Вадим Володимирович
2 Кравцова Наталія Павлівна
3
4
5
6

Левицька Катерина Михайлівна
Марчук Володимир Валерійович
Михайлюк Анжела Ярославівна
Павлюкевич Вадим Юлійович

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Регiон
м. Одеса
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Рівне
м. Київ

Над номером працювали:
О. В. Царулица
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
9927
12.07.2013
2146
19.08.2002

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 8059
№ Я II-26/127

дата видачі
08.06.2013
30.09.1999

навчальний заклад
Донец. ДТУ
Янус

Регiон
Донецька обл.
м. Київ

Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Донец. ДТУ– Донецький державний технічний університет; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Янус – Навчальний центр агентства нерухомого майна «Янус».

Додаток
до наказу ФДМУ
від 19.06.2017 № 1006

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

4 Крук Максим Леонідович
5 Шиявко Ірина Георгіївна

Регiон

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
163
03.08.2015
МФ № 40
13.06.2015
ІКЦ УТО
№ 944
06.12.1997
МЦПІМ
7663
29.07.2009
МФ № 1176
19.06.2004
МІБ
303
08.09.2016
МФ № 48
13.06.2015
ІКЦ УТО
6985
13.11.2008
МФ № 6411
18.10.2008
ІКЦ УТО
188
31.08.2015
МФ № 51
13.06.2015
МІБ
2122
21.01.2005
№ 969
21.02.2001
УКШ

Продовження таблиці

№
з/п

Продовження таблиці

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі

7 Степанова Наталія Валеріївна

3706

14.07.2005

8 Суліменко Юрій Дмитрович
9 Сухоліт Ігор Олексійович

3707
9075

14.07.2005
15.02.2012

10 Тімошкова Ганна Андріївна

6741

19.08.2008

11 Харченко Наталія Володимирівна

9639

30.01.2013

12 Шуляк Станіслав Валентинович

3656

14.07.2005

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
№ 2529
МФ № 1473
№ 21
МФ № 8134
МФ № 6032
МФ № 6191
МФ № 8669
№ 17
МФ № 1480

дата видачі
07.09.2001
03.07.2004
11.04.1995
17.12.2011
24.05.2008
05.07.2008
22.12.2012
11.04.1995
03.07.2004

навчальний заклад
ІКЦ УТО
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
МІБ

Регiон
м. Київ
м. Київ
Чернігівська обл.
м. Київ
м. Миколаїв
м. Київ

Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів;
УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу.
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