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мала приватизація
АПАРАТ ФДМУ
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу об’єкта малої
приватизації – державного пакета акцій акціонерного товариства «Закарпатський
завод «Електроавтоматика» у кількості 21 285 164 штуки, що становить 94,5335 %
статутного капіталу товариства, оголошений у спецвипуску Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію від 01 серпня 2018 року, що мав відбутися 3 вересня
2018 року, не відбувся.
Відповідно до вимог частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», пункту 40 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, в електрон
ній торговій системі «Прозорро.Продажі» автоматично оголошено аукціон зі зниженням
стартової ціни державного пакета акцій розміром 94,5335 % статутного капіталу акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства
«Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. 600-річчя, 21,
м. Вінниця, 21100; тел.: (0432) 55-54-65; (0432) 55-54-70; е-mail: kristall21buh@gmail.com.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»: 32.12 –
виробництво ювелірних і подібних виробів; 46.18 – оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 47.77 – роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в
спеціалізованих магазинах. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів), од.: основних засобів – 1022; незавершеного будівництва – 1256,6; нематеріальних активів – 16. Розмір статутного капіталу державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», тис. грн: 4086,00. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» станом на 31.07.2018, тис. грн: основних засобів – 10938,00; незавершеного будівництва – 197,00; нематеріальних активів – 112,00.
Кількість земельних ділянок: 2.
Розмір земельних ділянок, усього: 20 142,77 м2 (2,014277 га), зокрема:
1. Розмір земельної ділянки: 19 959,00 м2. Місце розташування земельної ділянки:
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100. Цільове призначення земельної ділянки: розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, станом на 01.01.2018: виробниче використання – 1 231,42 грн за
1 м2; комерційне використання – 2693,73 грн за 1 м2.
2. Розмір земельної ділянки: 183,77 м2. Місце розташування земельної ділянки:
вул. Павлова Академіка, 4, м. Вінниця. Цільове призначення земельної ділянки: комерційне використання. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на
01.01.2018: 2 867,51 грн за 1 м2. Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами:

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: нежитлові вбудовані приміщення (№ 233 – № 240)
загальною площею 147,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А),
що перебувають на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Клуб танцю «Грація». Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 8 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом
на 31.07.2018: відновна – 83 031,89 грн; залишкова – 27 991,26 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання по-

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

Інформацію щодо аукціону розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-09-03-000009-2».

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Регіональним відділенням ФДМУ по Полтавській області приватизовано шляхом
викупу об’єкт державної власності – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова
будівля площею 383,2 м2, нежитлова будівля площею 113, 0 м2, склади з овочесховищем
площею 104,7 м2, огорожа, хвіртка, ворота, що орендується ФОП Бондарь Л. Д., за адресою: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 39, балансоутримувач
ДП «Виробниче об’єднання «Знамя» (код за ЄДРПОУ 14310997).
Приватизовано фізичною особою – Бондарь Л. Д. за 160 167,60 грн, у тому
числі ПДВ – 26 694,60 грн.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності,
т. 200-36-36

І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму:
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до
машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних
засобів, та тих що становлять культурну цінність»;
ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної
власності)», 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 3 років за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка
машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих
речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів,
літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;
не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
необоротні активи суб’єкта господарювання; основні засоби (земельні ділянки
(речові права на них); будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої; машини,
обладнання, прилади; колісні транспорті засоби) та нематеріальні активи; єдиний (цілісний) майновий комплекс суб’єкта господарювання; пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства)
розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність
господарського товариства.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 100 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення
на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала
Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 18 вересня 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 24 вересня 2018 року о 14.00.
слуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3 – 54,5 м2),
№ 24 – 16,7 м2) загальною площею 71,2 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі
(літ. Ф/Б), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства
«Геосистема». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
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строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки – Науково-виробнича фірма «Крон» ЛТД. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 31.07.2018: відновна – 26 423,62 грн;
залишкова – 8 631,74 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
18.09.2018 (включно).
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 24.09.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: будівля виробничого корпусу 1 площею 2033,8 м2; будівля виробничого корпусу
2 площею 1509,5 м2; прохідний пункт хлібзаводу площею 183,9 м2; майданчик; будівля котельні площею 536,2 м2 за адресою: 43021, м. Луцьк,
вул. І. Франка, 46, що обліковується на балансі ДП «Луцький комбінат
хлібопродуктів № 2». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, м. Луцьк,
вул. І. Франка, 46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 9,6 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – комплекс будівель та
споруд (група інвентарних об’єктів) . Особа – платник робіт з оцінки – ДП
«Чортківський комбінат хлібопродуктів».
 2. Найменування об’єкта оцінки: автозаправна станція (літер
Є-1) загальною площею 47,4 м2 за адресою: 43022, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Польова, 45, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43022, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Польова, 45. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 5,4510 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Польова, 45. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: на право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): станом на 21.06.2016: 8 254 419,90 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля до
300 м2 – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – Громадська
організація «Галицько-Волинський Байкер».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області
у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечата
ному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з до-
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кументів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформацію про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до
опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 48,0 м2 нежитлової будівлі, що перебуває на
балансі Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України» (код за ЄДРПОУ 38531102).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85400, Донецька обл., м. Селидове,
вул. Берегова, 123. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Дворянов О. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення прибудови
площею 3,0 м2 технічного поверху на даху будівлі готелю, частина
несучої стіни приміщення прибудови площею 0,4 м2, частина зовнішньої стіни приміщення прибудови площею 10,84 м2, частина
поверхні даху площею 19,96 м2, частина зовнішньої несучої стіни
площею 8,32 м2 будівлі готелю, що перебуває на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, просп. Миру, б. 6а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 70003-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
–3,0 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід
з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка склада
ється із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й
поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій
області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення площею
216,9 м2 на 1-му поверсі в будівлі майстерні, що перебуває на балансі
Житомирського професійного політехнічного ліцею. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 132. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцін-

ки – ФОП Борисюк Є. П. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час
обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 35,8 м2, що перебуває на балансі Житомирського професійного
політехнічного ліцею. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Комунальна установа
«Новогуйвинська комплексна дитячо-спортивна школа» Житомирської
районної ради. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення їдальні
площею 173,9 м2 в будівлі побутового корпусу, що перебуває на балансі Овруцького професійного ліцею. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кравчук І. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час
обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 –
5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області
(каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області
за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення – комплекс будівель і споруд профілакторію «Бистриця»
у складі: будівля цегляна, А загальною площею 2014,3 м2; трансформаторна підстанція, Б загальною площею 43,4 м2; каналізаційна насосна,
В загальною площею 69,3 м2; котельня, Г загальною площею 248,9 м2;
огорожа, 1-5 загальною площею 223,5 м2; водонапірна башта, 6; резервуар пожежний до насосної станції, 7; резервуар пожежний до насосної
станції, 8, споруда водоприймальна для підземних джерел профілакторію
«Бистриця» загальною площею 13,9 м2. Балансоутримувач – ПАТ «Укр
нафта», код за ЄДПОРУ 00135390. Місцезнаходження об’єкта оцінки
(підприємства, господарського товариства): 77706, Івано-Франківська
обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, Жбир урочище, будинок 1; Підгора
Горішня урочище, будинок 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ціни продажу об’єкта оцінки з метою його приватизації. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) – будівля цегляна, А загальною
площею 2014,3 м2; трансформаторна підстанція, Б загальною площею
43,4 м2; каналізаційна насосна, В загальною площею 69,3 м2; котельня,
Г загальною площею 248,9 м2; огорожа, 1-5 загальною площею 223,5 м2;
водонапірна башта, 6; резервуар пожежний до насосної станції, 7; резервуар пожежний до насосної станції, 8, споруда водоприймальна для
підземних джерел профілакторію «Бистриця» загальною площею 13,9 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
0 грн станом на 31.12.2017. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 30.09.2018.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і скла
дається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 7 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
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Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурс
ної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу
ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 12,5 м2 на цокольному поверсі учбово-виробничого корпусу за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4, що перебуває на балансі державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9
м. Кіровоград». Найменування балансоутримувача державний навчальний
заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Шатила, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 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, тис. грн – інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Шатила, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПАТ «Укртелеком» (тел. (0522) 32-16-52 Черненко О. О.). Подібними
об’єктами є: об’єкти виробничо-складського призначення. Очікувана ціна
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 16,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчально-виробничих майстерень за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4, що перебуває на балансі державного навчального
закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград». Найменування
балансоутримувача державний навчальний заклад «Вище професійне
училище № 9 м. Кіровоград». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою 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, тис.
грн – інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Шатила, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПАТ «Укртелеком» (тел. (0522) 32-16-52 Черненко О. О.). Подібними
об’єктами є: об’єкти виробничо-складського призначення. Очікувана
ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення продбази загальною площею 457,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), пров. Експериментальний, 4, що перебувають
на балансі Кіровоградської філії Державного регіонального проектновишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп». Найменування балансоутримувача Кіровоградська філія Державного регіонального проектновишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), пров.
Експериментальний, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 31.07.2018, тис. грн – 46,59832. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Площа земельної ділянки, м2: 3592,15.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
пров. Експериментальний, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПАТ «Альфа-Банк» (тел. (067) 605-42-06). Подібними
об’єктами є: об’єкти виробничо-складського призначення. Очікувана ціна
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650), застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів)
викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк
виконання робіт не перевищує 5 днів, після отримання у повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, до 24.09.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 28 вересня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального приміщення загальною площею 7,67 м2 в будівлі корпусу патологічної
анатомії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська,
52. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет
ім. Д. Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Григорійчук В. І.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 8,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська,
1а. Балансоутримувач: Городоцька районна державна адміністрація
Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – адвокат Гриньо М. І.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 загальною площею 20,4 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.
Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Малега І. Ю.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 10, 11, загальною площею 68,2 м2 на першому поверсі будівлі літ. «№ 10».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський район, смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29. Балансоутримувач: ДП
«Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Яворівський район, смт Івано-Франкове, вул. Яворівська,
29. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ізьб’янський М. О.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі
2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2 – 2 400,00 грн, № 3, 4 – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1; 2; 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо), для об’єкта
№ 4 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку

майна (згідно інформації про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки
подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні площею
113,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 18, м. Полтава.
Балансоутримувач: Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Гордієнко Н. Д. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки
подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: громадський будинок (будівля КПО) загальною площею 1 999,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. 1100-річчя
Полтави, 14а/22, м. Полтава. Балансоутримувач: «Східна» філія Концерну
«Військторгсерсвіс». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: Громадська організація «Захисту дітей
та інвалідів». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
4,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський філіал ДП «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Артєпьєва О. В. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (кімната № 33) площею 16,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Юр’ївська, 1а, м. Кобеляки, Полтавська область. Балансоутримувач: Відділ агропромислового
розвитку Кобеляцької райдержадміністрації. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Кобеляцька районна громадська організація «Асоціація фермерів та приватних землевласників». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: частини нежитлового приміщення кімнати
№ 107 та кімнати № 216 площею 34,9 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Р. Кириченка, 14, м. Полтава. Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: Полтавська обласна профспілкова
організація профспілки працівників соціальної сфери України. Основні
ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення будівлі
площею 29,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Степового фронту,
46, м. Полтава. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31
м. Полтава. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Оленченко О. О. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 110,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська
область. Балансоутримувач: УДКСУ у Миргородському районі. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Миргородський районний територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами встановленими в
додатках 3 – 5 Положення.
В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу
звітності, проведеного Фондом державного майна України від 17.04.2018
№ 10-59-7687, регіональне відділення інформує про середні значення
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ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгал
терської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 21.09.2018 включно.
Відповідно до Положення конкурси відбудуться 27.09.2018
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небес
ної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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ТОВ «Гігант»

06.08.18 Визначен
ня вартості
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

ФОП Буряковський В. М.

Мета прове
дення оцінки

2 200

2 200
ФОП Моісеєнко І. К.

1 Нежитлові приміщення кімн. № 98
(5,3 м2), № 102 – 111 (235,4 м2),
№ 243 – 246 (4,0 м2) у підвалі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку «Гі
гант» (пам’ятка архітектури) загальною
площею 244,7 м2 за адресою: м. Хар
ків, вул. Пушкінська, 79, що перебуває
на балансі НТУ «ХПІ», 02071180
2 Частина нежитлового приміщення
пральні на першому поверсі п’яти
поверхової будівлі гуртожитку № 8
загальною площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2,
що перебуває на балансі Студентсько
го містечка Національного аерокосміч
ного університету ім. М. Є. Жуковсько
го «Харківський авіаційний інститут»,
23912896
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-53
на першому поверсі п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 1, літ. «Б-5», інв.
№ 10132000001, що є пам’яткою ар
хітектури, загальною площею 17,2 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкін
ська, 79, що перебуває на балансі
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00
4 Нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 50 (вестибуль) на першому поверсі
4-поверхового головного учбового кор
пусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий
№00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4»,
загальною площею 8,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, вул. Академічна,
1, що перебуває на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії,
00493758, тел. (057) 635-74-73

Дата
оцінки

Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з оцін
ки/грн
2 700

2 200
ФОП Орач В. О.

№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
з/п місцезнаходження, балансоутримувач

Інформація
про платника

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оцінки виступає РВ
ФДМУ по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозицій,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку
виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку
про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення). Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання
робіт повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та
інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх
до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен
ди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській
області.

10 вересня 2018 року

Продовження таблиці

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 28,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Василенко А. В. Дата оцінки: 31.08.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 36,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської
служби України у Кам’янському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Галі Кудрі, 10, м. Кам’янка, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лука-Крим». Дата оцінки: 31.08.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Чер
каській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі № 122, 123, 124, 125 площею 66,6 м2, площі спільного
користування 25,0 м2, загальною площею 91,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної
сотні, 31, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Сила
закону». Дата оцінки: 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурс
ну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а
саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами
5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), –
3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 25 вересня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 1 жовтня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро Очікувана
№ Назва об’єкта Пло Адреса об’єкта Балансоутри
біт з оцінки найбільша
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
мувач
об’єкта
ціна надан
ня послуг
з оцінки/грн
1 Нежитлове
15,6 м. Київ, Клов Український НПЦ Всеукра
31.08.18
приміщення
ський узвіз,
ендокринної
їнська ГО
3 500
13а
хірургії, тран
«Українська
сплантації ендо асоціація
кринних органів ендокринних
і тканин МОЗ
хірургів»
України
2 Нежитлове
18,6 м. Київ, просп. ДВ «Преса Украї ТОВ «Юрко
31.08.18
приміщення
Перемоги, 50 ни» ДУС
Любченко»
3500
3 Нежитлове
21,6 м. Київ,
Головне управ ГО «Молодь
31.08.18
приміщення
вул. Тургенєв ління статистики та діти за
3 500
ська, 71 – 75 у м. Києві
самовряду
вання»
4 Частина не
2,2 м. Київ,
КНУ ім. Т. Шев ТОВ «МПС
31.08.18
житлового при
вул. Ломоно ченка
«Постірай3 000
міщення
сова, 37
Ка!»
5 Частина не
4,0 м. Київ,
КНУ ім. Т. Шев ТОВ «МПС
31.08.18
житлового при
вул. Ломоносо ченка
«Постірай3 000
міщення
ва, 47
Ка!»
6 Частина не
5,3 м. Київ,
КНУ ім. Т. Шев ТОВ «МПС
31.08.18
житлового при
вул. Ломоносо ченка
«Постірай3 000
міщення
ва, 61
Ка!»

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

7 Нежитлове
приміщення

8 Нежитлове
приміщення

9 Нежитлове
приміщення
10 Нежитлове
приміщення
11 Нежитлове
приміщення

Пло Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

34,9

м. Київ,
Міністерство
вул. Б. Хмель енергетики та
ницького, 4
вугільної про
мисловості
України
52,5 м. Київ,
ДП «Державний
вул. Преоб
проектний інсти
раженська
тут «Діпроверф»
(І. Климен
ка), 25
34,6 м. Київ,
Головне управ
вул. Еспланад ління регіональ
на, 4-6
ної статистики
33,1 м. Київ,
ДП «ПРОЗОРРО»
вул. БульварноКудрявська, 22
136,9 м. Київ,
ДП «УКРІНВЕСТ
вул. Флоренції, БУД»
1/11

12 Нежитлове
приміщення

20,4

13 Нежитлове
приміщення

277,6

14 Нерухоме
майно, а саме:
приміщення ви
робничого цеху
(літ. «Ж»), при
міщення ГСМ
(літ. «Д»), при
міщення ШРП
(літ. «Е»)
15 Частина не
житлового при
міщення

390,7
(у т. ч.
361,1;
19,6;
10,00)

16 Нежитлове
приміщення
17 Нежитлове
приміщення

18 Нежитлове
приміщення
19 Нежитлові при
міщення

Балансоутри
мувач

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро Очікувана
біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна надан
ня послуг
з оцінки/грн
ДП «Держву 31.08.18
глепостач»
4 000

ГО «Громад
ська варта
України»

31.08.18
4 000

ФОП Лосєва
Т. В.

31.08.18
4 000

ДУ «Про
фесійні за
купівлі»
ТОВ «Управ
ляюча
компанія
КСЕНКО»
м. Київ,
ДП «УКРІНВЕСТ ТОВ «Управ
вул. Флоренції, БУД»
ляюча
1/11
компанія
КСЕНКО»
м. Київ,
ДП «Державний ФОП Шере
вул. Преобра проектний інсти та О. В.
женська (І. Кли тут «Діпроверф»
менка), 25
м. Київ,
ДП «Український ТОВ «Свєт
вул. Пшенич інститут інже
принт»
на, 8а
нерно-технічних
розвідувань для
будівництва» (ДП
«УКРІІНТР»)

31.08.18
4 000

2,0

м. Київ, просп. ДП «Державний
Перемоги, 57 автотранспорт
ний науководослідний і про
ектний інститут»
35,0 м. Київ, Харків ДВНЗ «Київський
ське шосе, 15 механіко-техно
логічний коледж»
51,0 м. Київ,
ДП «Поліграфіч
вул. Дегтярів ний комбінат
ська, 38 – 44 «Україна» по
виготовленню
цінних паперів»
289,90 м. Київ, бульв. ДП «ЕКО»
Л. Українки, 36
276,0 м. Київ,
ДП «Експлуата
вул. Білорусь ційно-майнове
ка, 24
управління»

31.08.18
4500
31.08.18
3500
30.09.18
5000
31.08.18
7 000

ПАТ «Банк
інвестицій
та заоща
джень»

31.08.18
3000

ТОВ «УКР
ПРОФІГРУП»

31.08.18
4000

ФОП Мар
шалок В. А.

31.08.18
4 000

ТОВ «Інвес
тиційна гру
па України»
ФОП Іскен
дерова Е. А.

31.08.18
5 000
31.08.18
5 000

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар
тості для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди
Орієнтовна дата
оцінки
Адреса
Платник ро
№ Назва об’єкта
Балансоутри
об’єкта
біт з оцінки Очікувана най
Площа, м2
з/п
оцінки
мувач
більша ціна
оцінки
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн.
1 Частина даху 10,0 (в т.ч. м. Київ,
ДП «Готель
ПрАТ «Київ
31.08.18
та технічного 3,0 та 7,0) вул. Інсти «Україна»
стар»
4 500
поверху
тутська, 4
2 Частина даху 13,0 (у т. ч. м. Київ,
ДП «НСК
ПрАТ «Київ
31.08.18
та технічного 3,0 та 10,0) вул. Еспла «Олімпій
стар»
4 500
поверху
надна, 42 ський»
3 Нежитлове
36,0
м. Київ,
ДП «ВО «Ки ТОВ «Підпри
31.08.18
приміщення
вул. Гар ївприлад»
ємство «Тав
4 000
матна, 2
ріда Електрик
Україна»
4 Нежитлове
25,5
м. Київ,
ДП «Укрсервіс ДП «Ізмаїльсь
31.08.18
приміщення
просп.
Мінтрансу»
кий морський
3 500
Перемо
торговельний
ги, 14
порт»
5 Частина даху 18,0 (у т. ч. м. Київ,
Київський
ТОВ «лайф
31.08.18
та технічного 8,0 та 10,0) вул. П. Лу технікум
селл»
4 500
поверху
мумби, 17 електронних
приладів
Конкурси відбудуться 24 вересня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 17 вересня 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 24 вересня 2018 року», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним
напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень, нерухоме майно є: нерухоме майно, ознаки подібності
якого наведені у пункті 4 додатку 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного
поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, телефон для довідок 281-00-32.
Продовження рубрики на стор. 7

№ 73 (1197)

5

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Державна служба
статистики України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина навчально43021, Волинська обл.,
4,0
24 060,00
2 роки 364 дні
бібліотечного корпусу № 8
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а
Частина навчального кор
–
43021, Волинська обл.,
3,0
18 947,00
2 роки 364 дні
пусу № 7
м. Луцьк, вул. Винниченка, 28
Частина навчального кор
–
43021, Волинська обл.,
4,0
25 263,00
2 роки 364 дні
пусу № 1
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30
Частина аудиторно–
43021, Волинська обл.,
4,0
25 263,00
2 роки 364 дні
лабораторного корпусу № 2
м. Луцьк, вул. Потапова, 9
Частина аудиторно–
43021, Волинська обл.,
96,2
579 966,00
2 роки 364 дні
лабораторного корпусу № 2
м. Луцьк, вул. Потапова, 9
Частина першого поверху ад 02359662.1.АААДЕЕ772 45701, Волинська область,
32,9
109899,00
2 роки 364 дні
міністративної будівлі (А-5)
м. Горохів, вул. Незалеж
ності, 2
Кафетерій з кімнатою відпо
–
44100, Волинська обл., Рат
112,5
555 375,00
1 рік
чинку Б -1
нівський р-н, с. Доманове,
вул. Лесі Українки, 19а
реєстровий номер
майна
–

найменування

02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Укра
їнки, 43025, м. Луцьк, просп..Волі, 13 (0332) 24-10-07, (0332) 72-01-23
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Укра
їнки, 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13 (0332) 24-10-07, (0332) 72-01-23
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13 (0332) 24-10-07, 72-01-23
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13 (0332) 24-10-07, 72-01-23
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13 (0332) 24-10-07, 72-01-23
02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025,
Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12, (0332) 78-56-70, 78-56-71

місцезнаходження

мета використання
Розміщення ксерокопіювальної техніки з метою
надання послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення ксерокопіювальної техніки з метою
надання послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення ксерокопіювальної техніки з метою
надання послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення ксерокопіювальної техніки з метою
надання послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж то
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
Для розміщення перукарні

7 Міністерство інфра 02497766, Українське державне підприємства по обслуговуванню іно
Для розміщення кафе, що здійснює продаж то
структури України земних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс»,
варів підакцизної групи
07362, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, вул. Київська,
50 тел. (04598) 2640070
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській об
ласті. 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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство внутрішніх справ
України

08670970, Криворізьке міське управління ГУМВС України в Дніпропе
тровській області, м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, буд. 71, тел.
0562-92-32-52

2 Фонд державного майна України

01238637, ПрАТ «Дніпровськпромбуд», м. Дніпро, вул. Гомельська, 59,
тел. 067-630-80-97
3 Міністерство регіонального роз
0338965, Дніпровська філія Державного науково-дослідного та
витку, будівництва та житловопроектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», м. Дні
комунального господарства України про, вул. Липинського, 7, тел. 056-744-20-46)
4 Державна служба статистики України 02359946, Головне управління статистики у Дніпропетровській області,
м. Дніпро, вул. Столярова, 3, тел. 056-778-68-43
5 Міністерство регіонального роз
витку, будівництва та житловокомунального господарства України

найменування
Частина даху

Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна максимально
реєстровий номер майна місцезнаходження на пло за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
08670970.1.НБРЧШЮ166 м. Кривий Ріг, вул.
35,0
359 315,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекому
Балакіна, 2а
11 місяців нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають по
слуги з доступу до Інтернету
–
м. Дніпро, просп. Іва 52,94
395 134,0
2 роки
Розміщення ломбарду
на Мазепи, 56
364 дні
–
м. Дніпро, вул. Ли
42,67
363 069,00
2 роки
Розміщення виконавчого органу місцевого самоврядування
пинського, 7
11 місяців

Частина адміністратив 02359946.1.АААДЕЕ831 м. Павлоград,
136,2;
ної будівлі; гараж будів
вул. Добролюбова, 9а 19,5
лі вбиральні
6,34
02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний про Частина даху
02497789.4.ДБЕЦРЕ591 м. Дніпро, просп.
46,0
ектний інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпро
Слобожанський, 3
ект», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. 056-744-13-32

541 235,00

2 роки
364 дні

Розміщення благодійної організації на площі, що не ви
користовується для провадження підприємницької діяльності

566 415,00

2 роки
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекому
11 місяців нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають по
слуги з доступу до Інтернету
6 Міністерство енергетики та вугільної 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Нежитлове вбудоване 05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Мали 141,59
292 383,00
2 роки
Приміщення під виробництво, майстерня, склад, інше ви
промисловості України
Європейська, 15, тел. 056-756-82-09
приміщення
новського, 76
4 місяці користання
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 ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство аграрної політики 39394238, Державне підприємство «Державний центр сертифікації експертизи сільськогосподарської Нежитлові приміщення
та продовольства України
продукції», 03040, м. Київ, вул. Стельмаха», 6а, 64, тел./факс: +38(044) 233-74-03
адмінбудівлі (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахо
загальна вартість майна за незалеж максимально мож мета викорис
майна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
тання
39394238.1.ИГБУЯО105 м. Житомир, вул.
83,6
200 047,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
Покровська, 122

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна максимально
на пло за незалежною можливий
найменування
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство 23312096, Медичний реабілітаційний центр «Шаян» МВС України, с. Шаян Хустського ра Вбудовані приміщення (поз. 93, 94, 98) першого поверху
–
Закарпатська обл., Хустський 43,7
413 883,00
2 роки
Розміщення кафе, що не
внутрішніх
йону, Закарпатської області, 90457, тел. (03142) 59-334
лікувально-спального корпусу на 50 місць з клубом-їдальнею
р-н, с. Шаян, вул. Без назви,
11 місяців здійснює продаж товарів
справ України
на 100 посадочних місць МРЦ «Шаян» МВС України
буд. б/н
підакцизної групи
2 Міністерство 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по Частина стоянки вантажних автомобілів сервісної зони
21536845.6.РХЦЮОГ399 Закарпатська обл., Ужгород 80,0
86 660,00
2 роки
Роздрібна торгівля паль
інфраструкту обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс»,
«Тиса»
ський р-н, с. Соломоново,
11 місяців ним (розміщення авто
ри України
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. (0312) 66-04-12
вул. Європейська, 1
заправного пункту)
3 Міністерство 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по Частина стоянки вантажних автомобілів відділення «Дя 21536845.6.РХЦЮОГ409 Закарпатська обл., Виногра 80,0
86 660,00
2 роки
Роздрібна торгівля паль
інфраструкту обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс»,
ково»
дівський р-н, с. Неветленфо
11 місяців ним (розміщення авто
ри України
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. (0312) 66-04-12
лу, вул. Заставська, 7
заправного пункту)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

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

реєстровий номер
майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
освіти і науки
України

02543845, ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»,
Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів, 25, тел. (06175) 7-63-77

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не максимально можли
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення № 8 (у складі приміщення з № 1 по № 4
–
Запорізька обл., Василів
39,9
197 317,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання,
включно) та частина приміщення спільного користування ІХ пло
ський р-н, м. Дніпрорудне,
що провадить діяльність у сфері права
щею 8,9 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-9)
просп. Ентузіастів, 15
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 22607-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО 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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
місцезнахо
загальна вартість майна за не максимально мож
найменування
реєстровий
номер
майна
мета використання
телефон)
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна фіскаль 392921927, Державна фіскальна служба України, м. Київ, Нежитлове приміщення № 89 на цокольному 39292197.36.АААДЕЕ005 м. Львів, вул.
17,5
273 460,00 станом на 2 роки 11 місяців Розміщення поштового зв’язку на площі, що використовуєть
на служба України Львівська пл., 8, МСП 04655, тел. (044)247-26-84
поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у
Стрийська, 35
30.06.2018
ся для надання послуг поштового зв’язку, та суб’єкта госпо
Львівській області поверсі адмінбудинку
дарювання, що надають послуги з перевезення та доставки
(вручення) поштових відправлень
2 Міністерство еко 04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний
Нежитлове приміщення на третьому по
Інформація відсутня м. Львів, вул.
17,3
287 613,00 станом на 2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викорис
номічного розвитку інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», версі будівлі
Винничен
31.05.2018
товується для провадження підприємницької діяльності
і торгівлі України м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. 239-92-00
ка, 30

№
з/п

Назва органу
управління

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02546281, Державний навчальний за
і науки України
клад «Одеський професійний ліцей
будівництва та архітектури», 65045,
м. Одеса, вул. Базарна, 63
2 Міністерство
01125666, ДП «Одеський морський
інфраструктури
торговельний порт», 65026, м. Одеса,
України
Митна площа, 1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Антено-місце, що являє собою ділянку даху десятиповерхової
адміністративної будівлі
Частина площі з покриттям в тилу причалу № 43

3 Державне агентство 01037904, ДРПВІ «Укрпівдендіпровод Нежитлове приміщення другого поверху дев’ятиповерхової будівлі
водних ресурсів
госп», 65078, м. Одеса, вул. Гайдара,
України
13

реєстровий номер майна місцезнаходження
–

м. Одеса, вул. Ба
зарна, 63

01125666.1. ЦИХКШЖ922 м. Одеса,
вул. Гефта, 3/2
–

м. Одеса,
вул. Гайдара, 13

загальна площа, м2
8,9

вартість майна максимально
за незалежною можливий
мета використання
оцінкою, грн строк оренди
357 000,00
2 роки
Розміщення антенно-фідерного облад
11 місяців нання

2,00

7 600,00

2 роки
11 місяців

16,90

169 326,00

2 роки
11 місяців

Інше використання нерухомого майна (для
розміщення установки автоматичного про
бовідбірника зерна із залізничних вагонів
на фундаментальних опорах)
Розміщення офіса
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№
з/п

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

Назва органу
управління

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

реєстровий номер майна місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна максимально
за незалежною можливий
мета використання
оцінкою, грн строк оренди
3 078 384,00
15 років Інше використання нерухомого майна
(здійснення організації діяльності ділян
ки перевантаження енергоносіїв, у тому
числі для забезпечення функціонуван
ня комплексу зі зберігання та перевалки
енергоносіїв)

4 Міністерство інфра 01125815, ДП «Ізмаїльський морський Інвентарні об’єкти, у т. ч.: установка заливно-наливна УСН-150, тру
–
Одеська обл., Із 1,55 м2, 206 м. пог., 153,9 м2,
структури України торговельний порт», 68600, Одеська
бопровід для зливу дизпалива, адміністративно-побутова будівля,
маїльський р-н,
13,9 м2, 200,0 м2, 8886,75 м2,
обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 7
будівля котельної, пожежні під’їзди, дороги, майданчики та проїзди,
Сільрада Старо
82,5 м2, 312,0 м. пог., 6,0 м2,
стенд для випробування шлангів, огорожа бункербази, будівля вби
некрасівка, комп
103,7 м2, 76,1 м2, 27,5 м2,
ральні, склад для зберігання бочок, навіс для автонавантажувачів,
лекс будівель та
60,0 м3, 60,0 м3, 60,3 м3,
приміщення для установки засувок з електроприводом, швартовий
споруд № 2
60,0 м3, 60,0 м3, 60,0 м3,
пристрій № 1, 2, 3, 4, 5, 6, обвалування ділянки
240,0 м3
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Національна
40108630, Головне управління Національної поліції в Полтавській області, Нежитлові приміщення (частина адмі 40108630.34.НРЖДИП190 м. Полтава,
103,51
1 031 999,88
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює
поліція України вул. Пушкіна, 83, м. Полтава, тел.(0532) 56-06-07,51-76-60
ністративного будинку А-1, А-3, А-4)
вул. Пушкіна, 83
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ 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 мож
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство вод 21085535, Рівненське обласне управління водних ресурсів, 33013, Рівнен Одноповерхова будівля (автогараж на 6 ма
Рівненська обл., м. Рів
202,0
321 480,00
2 роки
Зберігання, ремонт та обслуго
них ресурсів України
ська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел.(0362) 26-94-89
шин, майстерня, побутова кімната)
не, вул. Курчатова, 60
вування бурового обладнання
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
–

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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 незалеж максимально можли
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003, Частина площадки з асфаль 05379205.40.ББФЕРЮ033 вул. Текстильна, 30а,
105,0
36 390,00
2 роки 11 місяців Для стоянки автомобілів
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
тним покриттям
м. Тернопіль
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза максимально можли
найменування
реєстровий
номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
контактний телефон)
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне космічне 14308730, Державне науково-виробниче підпри Нежитлові приміщення – кімн. №7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
МПВАДО022
м. Харків,
372,88
1079800,00
1 рік
Розміщення виробництва метало
агентство України
ємство «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі корпусу
вул. Рудика, 8
конструкцій
вул. Рудика, 8, тел. 0577070172, 0577029982
№ 18, інв. № 99017
2 Міністерство соціаль 21247874, Куп’янський міськрайцентр зайнятос Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4-8, 10-12, 15, S кімн. № 13, 14, 16,
21247874.1.ЮМАЖВМ005 Харківська обл.,
286,05
355 500,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарюван
ної політики України ті, 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, пров.
18 площею 120,75 м2 на 1-му поверсі та напівпідвал площею 165,30 м2
м. Куп`янськ,
ня, що здійснює побутове обслуго
Куп’янський, 4, тел. 0574256491, 0574255819
одноповерхової адміністративної будівлі, інв. № 10310024, літ. А
вул. Харківська, 2
вування населення
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
найменування
мета використання
номер майна місцезнаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Вбудовані приміщення на першому
–
73006, м. Херсон,
Розміщення
торговельного
об’єкта з продажу продовольчих
84,6
604 786,00
2 роки 11 місяців товарів власного виробництва,
і науки України
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-62-16
поверсі головного навального корпусу
вул. Стрітенська, 23
крім товарів підакцизної групи
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

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

1 Міністерство освіти і науки 02070921, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Іго
України
ря Сікорського» , 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел.
(044) 204-97-88, 204-82-82
2 Міністерство охорони
01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня
здоров’я України
«ОХМАТДИТ», 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола,
28/1, тел. (044) 236-69-42
3 Міністерство культури
02404380, ДП «Національна кіностудія художніх фільмів ім.
України
О. Довженка» , 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 44, тел.
(044) 456-40-44, (044) 456-92-31
4 Державне агентство вод 01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного госпо
них ресурсів України
дарства ім. Гаркуші М. А., 08351, Київська обл., Бориспіль
ський р-н, с. Рогозів, вул. Соборності, 1, тел. 044-563-12-37
5 Міністерство економічного 00151644, ДП «НДІ «Еластик», 02090, м. Київ, вул. Празька,
розвитку і торгівлі України 5, тел. 292-5123, факс 202-7268
6 Міністерство молоді та
спорту України

14297707, ДП «НСК «Олімпійський», 03150, м. Київ, вул.
Велика Васильківська, 55, тел./факс 590-6742

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина даху бу
дівлі (гуртожиток № 16)

–

Нерухоме майно – нежитлові примі
щення на 1-му поверсі будівлі літ «Г»,
корпус № 11а
Нерухоме майно – нежитлові примі
щення на цокольному поверсі адміні
стративної будівлі
Нерухоме майно – частина будівлі
кафе

–

Нерухоме майно – нежитлові примі
щення на 4-му поверсі будівлі, літера
А, корпус № 1
Нерухоме майно – частина чаші
стадіону площею 11,0 м2 та частина
споруди при виході зі стадіону пло
щею 3,0 м2
Нерухоме майно – нежитлові примі
щення на цокольному поверсі будівлі

02404380.3.АААДДЛ573

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна за максимально
місцезнаходження
на пло незалежною оцін
можливий
мета використання
ща, м2
кою, грн
строк оренди
м. Київ, вул. Виборзька, 3 14,2 516 240,00 станом
2 роки
Розміщення технічних засобів та 3 антен оператора
на 31.07.2018
11 місяців телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мо
більного) зв’язку
м. Київ, вул. Чорново
61,29 1 271 000,00 станом
2 роки
Розміщення благодійної організації на площі, що не
ла, 28/1
на 31.07.2018
11 місяців використовується для провадження підприємницької
діяльності
м. Київ, просп. Пере
61,1
1 121 281,00 ста
2 роки
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів під
моги, 44
ном на 31.07.2018 11 місяців акцизної групи

01033987.341.АААБГВ287

м. Київ, вул. Є. Хар
ченка, 4

117,00 1294030,00 станом
на 31.05.2018

–

02090, м. Київ, вул.
Празька, 5

307,0

4538700,00 станом
на 30.06.2018

03150, м. Київ, вул. Вели
ка Васильківська, 55

14,0

502650,00 станом
на 30.06.2018

14297707.1ЛУЮЧЕК043

2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо
11 місяців вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
5 років

Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяль
ність якого спрямована на організацію та проведення
занять різними видами спорту
2 роки
Розміщення технічних засобів та 12 антен оператора те
11 місяців лекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільно
го) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до Інтернету
1 рік
Розміщення закладу з постачання страв, приготовлених
централізовано для споживання в інших місцях

7 Державна фіскальна служ 39439980, Головне управління ДФС у м. Києві, 04116,
–
м. Київ, вул. Лєскова, 2
24,35 550000,00 станом
ба України
м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тел.461-7787, факс 461на 30.06.2018
7757
8 Державна фіскальна служ 39439980, Головне управління ДФС у м. Києві, 04116,
Нерухоме майно – нежитлові примі
–
м. Київ, вул. Шолуден
59,3 1170747,00 станом
1 рік
Розміщення закладу з постачання страв, приготовлених
ба України
м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тел.461-7787, факс 461-7757 щення на 1-му поверсі будівлі
ка, 31
на 30.06.2018
централізовано для споживання в інших місцях
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 орендодавця – апарату Фонду державного майна України про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство
Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (код Нерухоме майно – частина споруди 14310862.22. Київська область, Іванківський район,
Розміщення
(будівництва та
1000,00
України з управління зо ЄДРПОУ 14310862), вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, місто Славу «Інженерна споруда системи охоло КДСЕАЧ138 м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера
3 718 000
49 років
експлуатації) фотоелектричної сонячної
тис. м2
ною відчуження
тич, Київська область, 07100, тел. (04593) 4-31-07)
дження об’єктів ЧАЕС»
«В»
електростанції потужністю 60 МВт
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 09.00 до
17.30 (крім п’ятниці), у п’ятницю – з 09.00 до 16.15 (крім вихідних). 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».
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області

В інформації про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди державного майна, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 69-70 (1193-1194) від 29.08.2018:
на стор. 5, виключити абзаци 31 та 32, а саме: надання гарантійного
листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ;
на стор. 6, виключити абзаци 7, 8 та 25, а саме: надання гарантійного
листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ;
на стор. 6, абзац 21 викласти у такій редакції: «заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс, документи, які
підтверджують оплату гарантійного внеску; відомості про претендента, в
т. ч. банківські реквізити; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним».

10 вересня 2018 року

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1-82,
1-82а, 1-83, 1-84, 1-84а, 1-85, 1-86, 1-87, 1-87а, 1-88, 1-88а, 1-89,
1-90, 1-91, 1-92, 1-93 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1, інв. № 10132000001, літ. «Б-5», пам’ятка архітектури,
загальною площею 307,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79,
що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 01.08.2018 становить 1 572 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 39307,50 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на

право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути
перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
Орендна плата визначена за серпень 2018 р. (без індексу інфляції
за серпень 2018 року, який враховується при сплаті), яка без урахування ПДВ становить 6551,25 грн, при орендній ставці 5 %, виходячи
з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення.
Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна
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плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за
останній місяць оренди.
Протягом місяця після укладення цього договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного
доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату визначену за серпень 2018 (без індексу інфляції за серпень 2018 року, який
враховується при сплаті) за інших рівних умов.
Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного
законодавства.
Заборона приватизації орендованого майна.
Передача майна в суборенду можлива після погодження з органом
управління.
Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення
переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок
не повертається.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13
№ 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені про
конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням
банківських реквізитів;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та
чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в
якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на
10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про визначення
переможців конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 29.08.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення –
кімн. № 3, 4, 9, 22 підвалу та кімн. № 43, 45, 66, 67, 68 на другому поверсі
6-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 1, техпаспорт відсутній, пам’ятка
архітектури та містобудування місцевого значення (пам’ятка «Банк «Північний» охоронний № 611), загальною площею 215,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «Державний інститут праці та
соціально-економічних досліджень» таким, що не відбувся.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн.
№ 1, 2, 7 на першому поверсі та кімн. № 3 на другому поверсі 2-поверхової
споруди трансформаторної підстанції № 2, інв. № 32.16, реєстровий
№ 19477064.7.СШФШЕЛ1303, літ. «И–2», загальною площею 59,2 м2
за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 201д, що перебуває на балансі
Харківського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України таким, що не відбувся.

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

IНФОРМАЦIЯ
КЕВ м. Мукачеве про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

 Відомості про об’єкт оренди: технологічний майданчик площею
1000 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. І. Зріні, 153,
що перебуває на балансі КЕВ м. Мукачеве.
Стан – задовільний.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. І. Зріні, 153, військове містечко № 12.
Балансоутримувач: КЕВ м. Мукачеве.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 30.04.2018
становить 907 923,00 гривень без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць –
липень 2018 року) при рекомендованому використанні об’єкта з метою розміщення мийок самообслуговування – орендна ставка 15 %) –
11 269,59 гривень без ПДВ.
Основні умови конкурсу для об’єкта:
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром орендної плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 25 числа поточного місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди,
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів та укладання прямих договорів з постачальними органі
заціями.
5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням задатку в розмірі не менше ніж орендна плата за базовий місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 (три) місяці оренди.
При цьому орендар вносить зазначений завдаток протягом 10 (десяти)
днів з моменту укладання договору оренди, а у разі не внесення завдатку
договір оренди розривається.
6. Сплата переможцем конкурсу витрат, пов’язаних із здійсненням
незалежної оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності.
7. Заборона будівництва капітальних будівель та споруд на технологічному майданчику, дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки.
8. Заборона суборенди, приватизації ( викупу) та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 в КЕВ м. Мукачеве за адресою:
89600, м. Мукачеве, вул. Берегівська-об’їзна, 1а по завершенні
20 календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті
«Вiдомостi приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 « Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності», крім того, заяву про участь у конкурсі, 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; крім проекту
договору оренди;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку
та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерства оборони
України від 26.07.2000 № 1549/241;
конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу,
пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо),
додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок (03131) 3-86-04, електронна адреса: kevmuk@
ukr.net.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини 3027 НГУ про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
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 Назва об’єкта оренди та місцезнаходження: нежитлове приміщення
№ 88 будівлі Офіцерська їдальні, літера «Щ» за г. п., загальною площею 175,0 м2 за адресою: Київська область м. Вишгород, вул. імені Генерала Кульчицького, 1, військове містечко № 1 військової частини 3027.
Балансоутримувач: Військова частина 3027 НГУ.
Орган Управління: Головне управління НГУ.
Вартість майна, що передається в оренду, згідно з висновком про вартість майна на 30.04.2018 становить 799 000,00 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – травень 2018 року становить 3995,00 грн без ПДВ. Розрахунок
складений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від
04.0.1995 № 786, зі змінами; майно передається в оренду з метою розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у
розмірі, неменшому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди; своєчасно й у повному обсязі сплачувати оренду плату до державного бюджету
та балансоутримувачу – щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбачуваному санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому,
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інший види ремонту
орендованого майна; протягом місяця після укладення договору оренди
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за
висновком про вартість майна, на користь балансоутримувача і надати
орендодавцю копії страхового поліса та платіжного доручення; постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди; майно надається в оренду
без права приватизації та суборенди; у подальшому продовження дії договору оренди може бути здійснено за умови погодження його з органом,
уповноваженим управляти відповідним державним майном.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший
розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсі; інформацію про засоби зв’язку з ним;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, підписані претендентом і
завірені печаткою (за наявності) (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу);
2. Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установочних документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за остатній рік; довідку у довільній формі про
те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення; оригінал або копію довідки МВС України, яка
надана Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС
України, про відсутність судимостей у фізичної особи, яка є переможцем.
Дата видачі довідки має бути не раніше 30 днів до дати подання документів переможцем; оригінал або нотаріально завірену копію довідки органу
державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів), що є дійсною на дату подання
документів; довідку(и) у довільній формі про відсутність у переможця інших
підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу (копію паспорта с. 1, 2, 11), або належним чином оформлену довіреність; завірену
належним чином копію виписки або витягу Єдиного державного реєстру
юридичних та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємства – фізичної
особи – платника єдиного податку;оригінал або копію довідки МВС України,
яка надана Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС
України, про відсутність судимостей у фізичної особи, яка є переможцем.
Дата видачі довідки має бути не раніше 30 днів до дати подання документів
переможцем; оригінал або нотаріально завірену копію довідки органу державної податкової служби, про відсутність заборгованості із сплати податків
і зборів (обов’язкових платежів) що є дійсною на дату подання документів;
довідку(и) у довільній формі про відсутність у переможця інших підстав,
визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.
Дата проведення конкурсу – 11 жовтня 2018 року о 14.00. Адреса:
07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького,
1, військова частина 3027, кабінет № 1.
Кінцевий строк прийняття заяви та документів на участь у конкурсі – за
три доби до дати проведення конкурсу.
Заява з документами на участь у конкурсі приймається у конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності)
із зазначенням назви та площі об’єкта оренди щодня з 8.30 до 13.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.30 до 12.00, за адресою: 07301, Київська область м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова
частина 3027, каб. №1.
Допущенні для участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені
особи) подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної
плати за базовий місяць оренди на відкритому засіданні конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу . Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала
Кульчицького, 1, військова частина 3027, кабінет № 1, або за тел. (098)
832-12-56.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 20.08.2018
За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Л. В. щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі очисної споруди літ. А загальною площею 122,8 м2 з відстійниками № 1, № 2, № 3, № 4, за адресою: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Кар’єрна, 2б, що перебувають на зберіганні
ТОВ «М2 Інжиніринг» (код за ЄДРПОУ 40887961) з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 21.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки:
частина даху гуртожитку № 1 «А-5» площею 130,0 м2 за адресою:
45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Шевченка, 2, що обліковується на
балансі Рожищенського коледжу Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, визнано
ТОВ «Волинь-експерт, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
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для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди,
ціна виконання робіт з оцінки – 2002,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 135,0 м2 за адресою:
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується
на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта у зв’язку із зміною складу об’єкта оренди (зменшення
розміру площі), ціна виконання робіт з оцінки – 1600,0 грн, строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі площею 115,8 м2 за адресою: 44600,
Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області,
визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1840,0 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
готель «Лісова пісня» літер А-5 загальною площею 5774,7 м2 за адресою: 45001, Волинська обл., м. Ковель, бульв. Лесі Українки, 12, що обліковується на балансі Державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України», визнано ТзОВ «Стоун Брідж», мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
2000,0 грн, строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
будівля вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею
656,6 м2 за адресою: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Президен-

та Грушевського, 33, що обліковується на балансі Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України», визнано
ТзОВ «Стоун Брідж», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди,
ціна виконання робіт з оцінки – 2000,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
котельня загальною площею 65,9 м2 за адресою: 44810, Волинська
обл., Турійський р-н, смт Луків, вул. Незалежності, 19в, що обліковується на балансі Професійно-технічного училища № 22 смт Луків, визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта у
зв’язку із зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі), ціна
виконання робіт з оцінки – 2 145,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.08.2018
Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні
матеріальні активи (запаси) цілісного майнового комплексу «Фенольний
державний завод», що переданий в оренду ТОВ «НВО «ІНКОР І Ко» за договором оренди від 25.09.2001 № 837/2001. Місцезнаходження об’єкта
оцінки або підприємства, майно, якого оцінюється: 85292, Україна, Донецька обл., м. Торецьк, смт Новгородське, вул. Зарічна,1. Мета проведення незалежної оцінки: для відображення результатів незалежної
оцінки в бухгалтерському обліку підприємства при продовженні дого-
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вору оренди ЦМК. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група СПІВДРУЖНІСТЬ», вартість послуг з оцінки – 53000 грн, строк виконання –
15 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 21.08.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єкту: нежитлові приміщення площею 225,5 м2 на 1-му поверсі будівлі
магазину, що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Висока Піч, вул. Воронкіна, 12а (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту: частина будівлі гаража-складів (літ. Г.г.) площею
61,3 м2, що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Ужачинська, 5 (вартість виконання – 1795,00 грн, строк виконання –
3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 225,2 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин,
вул. М. Лисенка, 19 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання –
5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження
договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 12,9 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває
на балансі Управління державної казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3 (вартість виконання – 1620,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Венгловський Роман Адольфович по
об’єкту: щебеневий майданчик площею 300,0 м2, що перебуває на балансі Андрушівського професійного ліцею, за адресою: Житомирська обл.,
м. Андрушівка, вул. Лисенка, 2 (вартість виконання – 1740,00 грн, строк
виконання – 3 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлове приміщення будівлі гаража площею 34,8 м2, що перебуває
на балансі ДП «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1450,00 грн, строк виконання – 3
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення коридору площею 3,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою:
м. Житомир, вул. Бердичівська, 40 (вартість виконання – 1400,00 грн,
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту: нежитлові приміщення площею 275,58 м2 на другому поверсі будівлі їдальні
(літ. А-4), що перебуває на балансі Державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 (вартість виконання –
1740,00 грн, строк виконання – 3 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: частина нежитлового приміщення їдальні площею 30 м2 (літ. А), що перебуває
на балансі Житомирського торгівельно-економічного коледжу Київського національного торгівельно-економічного університету, за адресою:
м. Житомир, вул. Чуднівська, 101 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 23,4 м2 на цокольному поверсі навчального
корпусу, що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Володимирська, 16 (вартість
виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбулися 13.08.2018 та 15.08.2018
Найменування/
Вартість
ПІБ суб’єкта
вико
Дата про
оціночної діяль
№
Назва об’єкта оцінки,
нання
ведення
ності –
з/п
мета проведення оцінки
робіт,
конкурсу
переможця
грн
конкурсу
1 Частина приміщень загальною площею
63,3 м2 (кімната № 13 згідно з технічним
паспортом) першого поверху навчаль
ного корпусу з торговими та офісними
приміщеннями, що обліковується на
балансі Богородчанського професійного
будівельного ліцею, за адресою: ІваноФранківська обл., Богородчанський р-н,
смт Богородчани,
вул. Шевченка, 59
2 Нежитлові приміщення загальною пло
щею 31,04 м2, в т. ч. корисною 27 м2
(кімнати № 28, 37) 2-го поверху в будинку
РВС м. Долини, що обліковується на ба
лансі Головного управління статистики в
Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., Долинський р-н,
м. Долина, вул. Пушкіна, 12
3 Гараж загальною площею 30,8 м2 (№ 1
згідно з техпаспортом), що облікову
ється на балансі Управління Державної
казначейської служби України в Тис
меницькому районі Івано-Франківської
області, за адресою: Івано-Франківська
обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця,
вул. Галицька, 15
4 Приміщення загальною площею 12,1 м2
(кімн. № 50 згідно з техпаспортом) на
другому поверсі адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Держав
ної установи «Інститут охорони ґрунтів
України» Івано-Франківської філії ДУ
«Держ-ґрунтохорона», за адресою: м,
Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2

13.08.18 ФОП Тарно
польський А. П.

1 450

4

15.08.18 ТОВ «Ека-Захід»

2 100

5

15.08.18 ФОП Тарно
польський А. П.

2 000

4

15.08.18 ТОВ «Інвес
тиційна група
«Захід»

2 130

5
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IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 23.08.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано:
ТОВ «АН Експерт» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
приміщення котельні площею 39,9 м2 у підвалі адміністративної будівлі
за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Василя Стуса,
39/88, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України і
в оперативному управлінні (користуванні) Голованівської об’єднаної державної податкової інспекції, з метою укладення договору оренди, вартість
робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення загальною
площею 20,37 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська область, м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 7,
що перебувають на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, з метою укладення договору оренди, вартість
робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення загальною площею
71,25 м2 на першому поверсі кухонного блоку Світловодського політехнічного коледжу ЦНТУ за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ,
вул. Єгорова, 15, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, з метою укладення договору оренди,
вартість робіт – 1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 29.08.2018
1. Нежитлові вбудовані приміщення, загальною площею 164,4 м2
на другому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв.
№ 1031100725), що перебувають на балансі Державної фіскальної служби
України, за адресою: Луганська обл., смт Новопсков, вул. Українська, 51.
Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких
умовах: вартість послуги – 1 800 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
2. Частина нежитлового вбудованого приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі площею 2,0 м2 (інв. № 102310002), що перебуває
на балансі Міловського районного центру зайнятості, за адресою: Луганська обл., смт Мілове, вул. Козацька, 6. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 1 900 грн, термін виконання роботи – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 22.08.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів оренди
таких суб’єктів оціночної діяльності:
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі в будівлі «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська,
168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
4,0 м2 на першому поверсі в будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м.
Львів,вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна
група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 19,0 м2 у підвалі навчального корпусу. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 499 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 84,23 м2 (вбудоване нежитлове виробниче приміщення площею 65,54 м2 на першому
поверсі будівлі ремонтно-механічної дільниці та вбудоване нежитлове
приміщення площею 18,69 м2 у побутовому приміщенні лісопильної дільниці). м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 101,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Копистинського, 10. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2450 грн.
Частина нежитлового приміщення № 4 загальною площею 200,0 м2 в
одноповерховій будівлі (літ. «Т-1»). м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 940 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 251,2 м2, а саме: нежитлові приміщення будівлі (автогаража) площею 153,7 м2 та нежитлове
приміщення будівлі матеріального складу площею 97,5 м2 на першому
поверсі будівлі під літ. «Ж-1». м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – СПД Савицький Д.К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 948 грн.
Відповідно до п.8 розділу IV Положення члени комісії визнали переможцем конкурсу учасника конкурсу – СПД Савицького Д. К., який запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки.
Державне нерухоме майно – частини даху площею 10,89 м2 та горища площею 9,61 м2. Львівська обл., м. Буськ, пл. Ринок, 21. Мета оцінки
–продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 2 100 грн.
Нежитлові приміщення № 52, № 74 загальною площею 31,7 м2 на
другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 290 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 17,0 м2 на другому 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 «ЛьвівЮрАулитКонсалтинг». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлові підвальні приміщення (№ 161, 163 за планом БТІ ) загальною площею 44,8 м2 в триповерховій внутрішній частині будівлі головного
навчального корпусу. м. Львів, вул. Університетська, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2
к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Відповідно до п. 8 розділу IV Положення, члени комісії переможцем
конкурсу визнали учасника конкурсу – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід»,
що запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки.
Частина труби котельні площею 5,0 м2 та площадки під обладнання біля
труби котельні площею 25,0 м2. Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борок.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2 400 грн.
Будівля Виставкового Центру загальною площею 69,7 м2. м. Львів,
вул. Городоцька, 20. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна
компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
945 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 5 загальною площею 47,2 м2 на
першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського,
3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 780 грн.

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Л. П. Пюра
Т. М. Утеченко

прийнято рішення
про приватизацію
Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області від 05.09.2018 № 379 внесено
зміни до наказу від 24.04.2018 № 152 «Про прийняття рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації: група інвентарних
об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1)
загальною площею 409,9 м2, за адресою: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Лідавська, 30 – аукціон з умовами.
  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області від 05.09.2018 № 380 внесено
зміни до наказу від 24.04.2018 № 148 «Про прийняття рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації: нежитлове приміщення – гараж, літер Б-1 загальною площею 64,7 м2 за адресою:
45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22 – аукціон з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області від 05.09.2018 № 381 внесено
зміни до наказу від 17.07.2018 № 288 «Про прийняття рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: визначено
спосіб продажу об’єкта малої приватизації: нежитлове приміщення – гараж, «літер Б-1» загальною площею 39,5 м2 за адресою:
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол,
22 – аукціон з умовами.

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по ІваноФранківській області від 04.09.2018 № 275 прийнято рішення
про приватизацію шляхом викупу (ст. 16 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна») об’єкта
соціально-культурного призначення – комплексу будівель і споруд профілакторію «Бистриця» за адресою: Івано-Франківська
обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, Жбир урочище, будинок
1, у складі: будівля цегляна, А загальною площею 2014,3 м2;
трансформаторна підстанція, Б загальною площею 43,4 м2; каналізаційна насосна, В загальною площею 69,3 м2; котельня, Г
загальною площею 248,9 м2; огорожа, 1-5 загальною площею
223,5 м2; водонапірна башта, 6; резервуар пожежний до насосної станції, 7; резервуар пожежний до насосної станції, 8 та
споруда водоприймальна для підземних джерел профілакторію «Бистриця» загальною площею 13,9 м2 за адресою: ІваноФранківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, Підгора
Горішня урочище, будинок 1.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 04 вересня 2018 року № 801
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта соціально-культурного призначення – бази відпочинку
«Дружба» з обладнанням у кількості 24 одиниці за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Набережна,
13, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу
відкритого акціонерного товариства «Броварський завод будівельних конструкцій» (правонаступник – ПрАТ «Броварський
завод залізобетонних конструкцій» (код ЄДРПОУ 01273711),
шляхом викупу.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації об’єкта малої
приватизації державної власності
 За результатами проведених відповідно до вимог статті 16
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» заходів щодо організації продажу наказом Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській області
від 04 вересня 2018 року № 01262 прийнято рішення приватизувати об’єкт малої приватизації державної власності – державну
частку в Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві
«Боррікс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код
ЄДРПОУ 19325532, пров. Губицький,1, м. Борислав, Львівська область, 82300) розміром 24,0517% статутного капіталу товариства,
заснованого на базі об’єднання майна різних форм власності,
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Черкаській області від 04.09.2018 № 97-МП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності окремого майна – гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2
(19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 30/2) шляхом
продажу на аукціоні без умов. Балансоутримувач – Північний
офіс Державної аудиторської служби України (код за ЄДРПОУ
40479560).
  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Черкаській області від 04.09.2018 № 98МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності окремого майна – гараж № 9 (літ. А-1) загальною
площею 24,8 м2 (20100, Черкаська обл., смт Маньківка,
вул. Соборна, 2а) шляхом продажу на аукціоні без умов.
Балансоутримувач – Північний офіс Державної аудиторської
служби України (код за ЄДРПОУ 40479560).
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