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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до
наказу Регіонального відділення про
прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 11.09.2018 № 00514 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від
25.04.2018 № 00214 «Про прийняття рішення
про приватизацію-окремого майна» (із внесеними змінами), а саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 м2 з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 м2, будівлі складу ЦО № 2
загальною площею 1 282,3 м2, прохідної під літерою «В» загальною площею 13 м2, пожежного
резервуару під літерою «Г» загальною площею
32,9 м2, пожежного резервуару під літерою «Д»
загальною площею 32,9 м2, площадки № 1 та
огорожі № 2 за адресою: вул. Грушевського,
88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851, аукціон з умовами.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про внесення доповнень
до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області від 12 вересня 2018 року № 1861 внесено доповнення до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 879 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлова будівля
котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2
за адресою: Харківська обл., Краснокутський
р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області від 12 вересня 2018 року № 1862 внесено доповнення до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 871 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації» а саме: прийнято рішення про
приватизацію шляхом викупу об’єкта малої
приватизації соціально-культурного призначення – лазне-пральний комбінат за адресою:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області від 12 вересня 2018 року № 1863 внесено доповнення до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 875 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації» а саме: прийнято рішення про
приватизацію шляхом викупу об’єкта малої
приватизації окремого майна – нежитлова
будівля гаража загальною площею 76,90 м2
за адресою: Харківська обл., Краснокутський
р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б.
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засновано у вересні 1993 року

офіційне видання фдму

фонд державного майна україни повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.09.2018

м. Київ

№ 1174

Про підготовку до приватизації та продаж пакета акцій
ПАТ «Азовмаш» без залучення радника
Відповідно до пункту 4 статті 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та протоколу засідання конкурсної комісії з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 358-р, яке відбулося 10.09.2018,

Конкурси з відбору радника
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ВАТ «Оріана»
розміром 99,9988 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 05743160.
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Оріана».
Місцезнаходження: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9.
Телефон: (03472) 6-29-09.
Основний вид діяльності за КВЕД: 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 231 190 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 3 223 961 112 штук, що становить 99,9988 % статутного капіталу товариства.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на
аукціоні з умовами пакета акцій ВАТ «Оріана» проводиться на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації
державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного
майна України від 08.06.2018 № 769 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» (код за ЄДРПОУ 05743160)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ВАТ «Оріана» встановлено Законом України «Про приватизацію
державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону
встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно
до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ВАТ «Оріана» є прискорення
економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу пакета акцій ВАТ «Оріана»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників
діяльності підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із
стандартами бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення фінансового аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства,
можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості,
рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги,
маркетингової політики, інших заходів;
hh визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист
економічної конкуренції та про екологічний аудит;
hh здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи
юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан компанії,
перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної оцінки (зокрема,
наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких
як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку,
оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій об’єкта в
Україні та на міжнародних ринках;
hh розробка комплексних заходів антикризового управління та зменшення проблемних
боргів об’єкта;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного
повідомлення про вивчення попиту;
hh підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація Data room
(українською та англійською мовами);
hh надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу об’єкта;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до абзацу другого
пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів
підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно даних фінансової звітності за
останній звітний рік, у разі продажу об’єкта приватизації розмір змінної частини становить
не більше 2 % від вартості проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації ВАТ «Оріана»;
hh продаж пакета акцій ВАТ «Оріана».

НАКАЗУЮ:
1. Управлінню продажу об’єктів великої приватизації Департаменту приватизації:
1) здійснити підготовку до приватизації та продаж пакета акцій ПАТ «Азовмаш» без залучення радника;
2) забезпечити протягом одного робочого дня з дня видання цього наказу передачу його
копії в електронному вигляді Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та
роботи з громадськістю для його опублікування в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації», а також на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України у визначений законодавством строк.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Фонду

В. ГЕРЦ

Управління продажу об'єктів великої
приватизації, т. 200-33-25
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ВАТ «Оріана» до продажу становить
4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг радника.
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 17.10.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до
16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
zzзаяву про участь у конкурсі;
zzпідтвердні документи;
zzконкурсну пропозицію;
zzістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна
України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017
року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
zzзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи,
яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у
процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та
можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні
таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу,
стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа,
що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи,
склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів
(учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг
радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 23.10.2018 о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
місто Київ, 01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 26.10.2018 о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій
ПАТ «Сумихімпром» розміром 99,9952% статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 05766356.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром».
Місцезнаходження: 40003, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, п/в 12.
Телефон: (0542) 67-42-12.
Основний вид діяльності за КВЕД: 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 179 976 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 1 738 665 246 штук, що становить 99,9952 % статутного капіталу товариства.
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Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» проводиться
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р,
яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що
підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна
України від 08.06.2018 № 765 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» (код
за ЄДРПОУ 05766356)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»
(далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів
державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну
комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 №
458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за №
471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою
статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким
було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до
продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу пакета акцій ПАТ «Сумихімпром»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та
фінансових показників діяльності підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення фінансового аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики,
інших заходів;
hh визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо
об’єкта приватизації;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами
законодавства про захист економічної конкуренції та про екологічний
аудит;
hh розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними
боргами об’єкта;
hh здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності
компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії
на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий
стан компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості
та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань
або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан
у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як
предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності
компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій,
контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску
продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні
технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних
позицій об’єкта в Україні та на міжнародних ринках;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка
інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
hh підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/
організація Data room (українською та англійською мовами);
hh надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу
об’єкта;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно
до абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі
не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що
належать державі згідно даних фінансової звітності за останній звітний
рік, у разі продажу об’єкта приватизації розмір змінної частини становить
не більше 2 % від вартості проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації ПАТ «Сумихімпром»;
hh продаж пакета акцій ПАТ «Сумихімпром».
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ПАТ «Сумихімпром»
до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про
надання послуг радника.
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 17.10.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до
18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну
адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами
«Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
zzзаяву про участь у конкурсі;
zzпідтвердні документи;

zzконкурсну пропозицію;
zzістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
zzзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання
заяви уповноваженим представником);
zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб –
нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності
(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки
до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення
та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в
країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить
інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів),
керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед
його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та
фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом,
пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках
легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого
етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 23.10.2018
о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 26.10.2018
о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу
пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг» розміром 100 % статутного капіталу
товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 30401456.
Повне найменування: Державне публічне акціонерне товариство «Національна Акціонерна Компанія «Украгролізинг».
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 16А.
Телефон: (044) 254-30-10.
Основний вид діяльності за КВЕД: 64.91 Фінансовий лізинг.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 438 829 тис. грн.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг» проводиться на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів
великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018
році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 775
«Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(код за ЄДРПОУ 30101456)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» встановлено Законом України «Про приватизацію
державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників
у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок),
Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації
об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна
України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою
статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким
було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі
максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» є прискорення економічного
зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки
державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом
продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу пакета акцій ДПАТ «Національна
акціонерна компанія «Украгролізинг»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та
фінансових показників діяльності підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення фінансового аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних
цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

COMPETITIVE SELECTION OF ADVISERS
Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization and
sale of the stock of shares of OJSC «Oriana» in the size of
99.9988% of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Objects
YeDRPOU Code: 05743160.
Full name: Open Joint-Stock Company «Oriana».
Location: 77300, Ivano-Frankivsk Oblast, Kalush town, 9 Yevshana St.
Telephone: +38 (03472) 6-29-09.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 20.16 Production of
plastics in primary form.
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,231,190 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 3,223,961,112
shares, which is 99.9988% of the authorized capital of the company.
Grounds for the Competition
and the Procedure for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for
privatization and sale of the stock of shares of OJSC «Oriana», at the auction with
the terms is carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine
No.358-р dated 10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization
of the state-owned property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State
Property Fund of Ukraine No.769 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the
State-Owned Stock of Shares of the Open Public Joint-Stock Company «Oriana»
(YeDRPOU Code 05743160)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to
provide services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of
OJSC «Oriana» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors
in the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution
of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended)
(hereinafter the «Procedure»), the Regulations on the competition commission for
selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by
the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered

17 вересня 2018 року

with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under No.471/31923
(hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as
well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed
to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the
requirements of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought
into force the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated
28.04.2017 «On Application of Personal Special Economic and Other Restrictive
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions,» should not be
allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation of the
Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of OJSC
«Oriana» is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic
investments, reduction of the share of state or communal property within the structure
of the Ukrainian economy by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of OJSC «Oriana»
is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical,
and financial indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
hh ensuring financial audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment
attractiveness of the company, possible ways of its improvement, ways of
restructuring of accounts payable, recommendations on the establishment of
basic prices and tariffs for products and services, marketing policy, and other
measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the
requirements of legislation on protection of economic competition and on
environmental audit;

hh визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо
об’єкта приватизації;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами
законодавства про захист економічної конкуренції та про екологічний
аудит;
hh здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності
компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії
на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий
стан компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості
та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань
або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан
у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як
предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності
компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій,
контрактів, дотримання трудового законодавства тощо.
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка діяльності компанії,
врахування місткості ринку, оцінка якості послуг;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні
забезпеченості та стану обладнання;
hh проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних
позицій об’єкта в Україні;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка
інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
hh підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/
організація Data room (українською та англійською мовами);
hh надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу
об’єкта;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно
до абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі
не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що
належать державі згідно даних фінансової звітності за останній звітний
рік, у разі продажу об’єкта приватизації розмір змінної частини становить
не більше 2 % від вартості проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації ДПАТ «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг»;
hh продаж пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг».
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ДПАТ «Національна
акціонерна компанія «Украгролізинг» до продажу становить 4 (чотири) місяці з
дати набрання чинності договору про надання послуг радника.
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 17.10.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова,
18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00
до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45 і передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну
адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами
«Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
zzзаяву про участь у конкурсі;
zzпідтвердні документи;
zzконкурсну пропозицію;
zzістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
zzзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання
заяви уповноваженим представником);
zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб –
нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності
(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки
до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення
та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в
країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить
інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів),
керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед
його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та
фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом,
пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках
легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 23.10.2018
о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 26.10.2018
о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

Administration of Large Privatization
Objects Sale, т. 200-33-25
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status
of the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and
real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of
assets may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output,
taking into account market capacity, product quality assessment, and review
of new developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production;
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of
competitive positions of an object in Ukraine and world markets;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room
organization (in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an
object;
hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services
in accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure,
which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of
the company in the amount of the parts owned by the state with respect to
the financial statements for the last financial year; in the case of sale of the
privatization object, the size of the variable part is no more than 2% of the
value of the sold privatization object.
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відомості
приватизації

List of the Advisor Services:
hh preparation of OJSC «Oriana» for privatization;
hh sale of the stock of shares of OJSC «Oriana».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of
OJSC «Oriana» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement
on provision of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours
00 minutes on 17.10.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General
Almazov St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from
9.00 to 18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday
days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate
sealed opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions
«Confirming Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of
advisor’s services.
The application should be made according to the form approved by the Order
of the State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed
the application for participation in the competition (in the case of signing the
application by the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the
Procedure for involvement of advisors in the process of privatization of stateowned objects (presence of the applicant's representative office and possibility
of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills
for performance of such objectives, effectiveness of the proposed method of
preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and project
organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization
object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head
office of such legal entity is registered and contains information on location of
such person, composition of participants (shareholders), manager (for nonresident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among
its shareholders (participants), founders, information on all legal entities and
individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition
participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into
account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity,
main stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment
for advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition
documentation should be translated and, in cases provided for by law, authorized
in accordance with the established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted
in Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be
held on 23.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State
Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv
01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be
held on 26.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State
Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv
01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.
Information
on conducting a competition for selection of an advisor to
provide services for preparation for privatization and sale
of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM» in the size
of 99.9952 % of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 05766356.
Full name: Public Joint-Stock Company «SUMYKHIMPROM».
Location: 40003, Sumy, Kharkivska st., p/o 12.
Telephone: +38 (0542) 67-42-12.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 20.15. Production of
fertilizers and nitrogen compounds.
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,179,976 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 1,738,665,246
pieces, which is 99.9952 % of the authorized capital of the company.
Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for
privatization and sale of the stock of shares of PJSC «Odessa Port Plant» at the
auction with the terms is carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers
of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018, which approves the list of objects of large
privatization of the state-owned property to be privatized in 2018, as well as the Order
of the State Property Fund of Ukraine No.767 dated 08.06.2018 «On the Decision
to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Public Joint-Stock Company
«SUMYKHIMPROM» (YeDRPOU Code 05766356)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to
provide services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of
PJSC «SUMYKHIMPROM» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of
State and Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging
Advisors in the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016
(as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations on the competition
commission for selection advisors in the process of privatization of state-owned
objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458 dated
29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under
No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as
well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed
to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the
requirements of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought
into force the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated
28.04.2017 «On Application of Personal Special Economic and Other Restrictive
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions,» should not be
allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PJSC
«SUMYKHIMPROM» is acceleration of economic growth, attraction of foreign
and domestic investments, reduction of the share of state or communal property
within the structure of the Ukrainian economy by selling privatization objects to the
effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of PJSC
«SUMYKHIMPROM» is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical,
and financial indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
hh ensuring the audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment
attractiveness of the company, possible ways of its improvement, ways of
restructuring of accounts payable, recommendations on the establishment of
basic prices and tariffs for products and services, marketing policy, and other
measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the
requirements of legislation on protection of economic competition and on
environmental audit;
hh development of complex measures for anti-crisis management of Object debts;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
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business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status
of the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and
real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value
of assets may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production
activities, particularly, availability of the opportunity for increasing production
output, taking into account market capacity, product quality assessment, and
review of new developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of the
company's competitive position in Ukraine and in international markets;

Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the
requirements of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought
into force the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated
28.04.2017 «On Application of Personal Special Economic and Other Restrictive
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions,» should not be
allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of State
PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is acceleration of economic
growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction of the share of
state or communal property within the structure of the Ukrainian economy by selling
privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of State PJSC
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical,
and financial indicators of the company’s activity;

hh carrying out activities aimed at finding potential investors;

hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;

hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room
organization (in Ukrainian and English);

hh ensuring financial audit;

hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services
in accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure,
which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of
the company in the amount of the parts owned by the state with respect to
the financial statements for the last financial year; in the case of sale of the
privatization object, the size of the variable part is no more than 2% of the
value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
preparation of PJSC «SUMYKHIMPROM» for privatization;
sale of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PJSC
«SUMYKHIMPROM» for sale is 6 (four) months from the date of entry of the agreement
on provision of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00
minutes on 17.10.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General
Almazov St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every
day from 9.00 to 18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on preholiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate
sealed opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions
«Confirming Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of
advisor’s services.
The application should be made according to the form approved by the Order
of the State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed
the application for participation in the competition (in the case of signing the
application by the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the
Procedure for involvement of advisors in the process of privatization of stateowned objects (presence of the applicant's representative office and possibility
of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills
for performance of such objectives, effectiveness of the proposed method of
preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and project
organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization
object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head
office of such legal entity is registered and contains information on location of
such person, composition of participants (shareholders), manager (for nonresident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among
its shareholders (participants), founders, information on all legal entities and
individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition
participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into
account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity,
main stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment
for advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition
documentation should be translated and, in cases provided for by law, authorized
in accordance with the established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted
in Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be
held on 23.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State
Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv
City, 01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be
held on 26.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State
Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv
City, 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.
Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of State
PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing»
in the size of 100.00% of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Objects
YeDRPOU Code: 30401456.
Full name: State Public Joint-Stock Company «National Joint-Stock
Company «Ukragroleasing».
Location: 01601, Kyiv city, 16A Mechnikova St.
Telephone: +38 (044) 254-30-10.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 64.91Financial
leasing.
The cost of assets as of 31 December 2017: 438,829 thousand hryvnias.
Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for
privatization and sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock
Company «Ukragroleasing», at the auction with the terms is carried out pursuant to
the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018, which
approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be
privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.775
dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares
of the State Public Joint-Stock Company State «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing» (YeDRPOU Code 30101456)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to
provide services for preparation for privatization and sale of the stock of shares
of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is established by
the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» (hereinafter
the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization of
State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the
Regulations on the competition commission for selection advisors in the process of
privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as
well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed
to be advisors.

hh preparation of a financial model and determination of investment
attractiveness of the company, possible ways of its improvement, ways of
restructuring of accounts payable, recommendations on the establishment of
basic prices and tariffs for products and services, marketing policy, and other
measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the
requirements of legislation on protection of economic competition and on
environmental audit;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status
of the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and
real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value
of assets may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production
activities, particularly, availability of the opportunity for increasing production
output, taking into account market capacity, product quality assessment, and
review of new developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of
competitive positions of an object in Ukraine;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room
organization (in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an
object;
hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services
in accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure,
which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of
the company in the amount of the parts owned by the state with respect to
the financial statements for the last financial year; in the case of sale of the
privatization object, the size of the variable part is no more than 2% of the
value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing»
for privatization;
hh sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of
State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for sale is 4 (four)
months from the date of entry of the agreement on provision of advisor’s services
into force.
Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00
minutes on 17.10.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General
Almazov St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from
9.00 to 18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday
days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate
sealed opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions
«Confirming Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of
advisor’s services.
The application should be made according to the form approved by the Order
of the State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed
the application for participation in the competition (in the case of signing the
application by the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the
Procedure for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned
objects (presence of the applicant's representative office and possibility of attracting
other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance
of such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by
the applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed
dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head
office of such legal entity is registered and contains information on location of
such person, composition of participants (shareholders), manager (for nonresident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among
its shareholders (participants), founders, information on all legal entities and
individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition
participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into
account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity,
main stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment
for advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition
documentation should be translated and, in cases provided for by law, authorized
in accordance with the established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted
in Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be
held on 23.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State
Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv
01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be
held on 26.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State
Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv
01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
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відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина даху будівлі загальною площею 20,0 м2, реєстровий номер майна 16308272.1.ЮПНЕЖХ004, що перебуває на балансі Державної наукової
установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та
розміщене за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2018 становить 589 707,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти
і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – липень 2018 року становить без урахування ПДВ 14639,48 грн; мета використання: розміщення
рекламної конструкції; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску
становить шість стартових орендних плат – 87 836,88 грн без ПДВ). Гарантійний
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії,
згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок);
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача
37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ;
код банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від
(назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна – частини даху будівлі загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору
оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий
рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за
використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови
від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після
останнього дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу
строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не
повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом
10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців;
гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб,
яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі
коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який
визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом
10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування
конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником

конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
документи, які підтверджують гарантійний внесок; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному
законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із
зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу
(кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 05.09.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного
майна: нежитлові приміщення – кімнати № 1-24, № 1-25, № 1-26, № 1-27
на першому поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв. №10132000003,
літ. за техпаспортом «Г-5», загальною площею 90,6 м 2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», з єдиним претендентом,
що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним
умовам його проведення, – ФОП Борзенко Г. Л.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на
право оренди державного майна: нежитлове приміщення – кім. № 25, 5, 6, 7, 24,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, частково № 21 (площею 34,0 м2), розташовані на 5-му
поверсі 5-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 10310007, літ. за техпаспортом «В-5», загальною площею 250,0 м2 за адресою: м. Харків, бульвар Богдана
Хмельницького, 30, що перебуває на балансі ДНЗ «Харківський професійний
ліцей будівельних технологій» таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсів щодо визначення орендарів державного нерухомого майна, проведених:
16.07.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке
перебуває на балансі ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, площею 4,0 м2 конкурсною комісією прийнято рішення укласти
договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП Шуляковим Володимиром Володимировичем;
16.07.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке перебуває на балансі ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій та
дизайну м. Києва» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13, площею 18,2 м2 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з переможцем конкурсу – ФОП Бабошкіною Антоніною Іванівною;
28.08.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке перебуває на балансі ДП НСК «Олімпійський» та знаходиться за адресою: м. Київ,
провулок Лабораторний, 7а, площею 2,0 м2 конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП Погорєловим Григорієм Валерійовичем;
02.08.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке перебуває на балансі Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Борщагівська, 122, площею 5,0 м2 конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу – ФОП Листопадом
Володимиром Миколайовичем;
27.08.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке
перебуває на балансі Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління
справами та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21,
площею 10,0 м2 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди
з єдиним учасником конкурсу – ФОП Кушнерук Оксаною Борисівною;
18.06.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке
перебуває на балансі ДП «Спортивний комплекс «Авангард» та знаходиться
за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 46, площею 1,0 м2 конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП
Очеретян О. В.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту
Міністерства оборони України про оголошення конкурсу
на право укладення договору оренди
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Навчальноспортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України, адреса: 79007,
м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
 Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень першого поверху
загальною площею 222,9 м2 будівлі № 85 «Легкоатлетичний комплекс
з велотреком», військове містечко № 199 за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська 39а.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – липень
2018 року становить 10 081,77 грн без ПДВ.
Використання нерухомого військового майна: для розміщення їдальні, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у військовій частині. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції
згідно із законодавством.
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, не нижче ніж на аналогічних об’єктах
інших форм власності. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно вимог чинного законодавства України.
2. Використання нерухомого військового майна згідно цільового призначення, визначеного умовами конкурсу.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років. Продовження дії договору оренди
можливе за умови дотримання істотних умов договору відповідно до чинного
законодавства та погодження з органом військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за
рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованих приміщеннях та майданчиках токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з
метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата за перший
(базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на
орендоване майно.
13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі в конкурсі учасник подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
для учасників, які є юридичними особами:посвідчені нотаріусом копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи з наданням повноважень, та документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену належним чином копію звіту про фiнансовi
результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за останній рік; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, якi є фізичними особами: посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларацію про доходи або завірену в
установленому порядку копiю звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку; належним чином оформлена довіреність,
видана представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку та гарантії), додатковi
пропозицii до договору оренди; платіжне доручення з відміткою банківської
установи щодо перерахування суми конкурсної застави (гарантії) в розмірі
шість стартових орендних плат; повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5
календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 на 21-й календарний день після публікації
цієї інформації в кабінеті відділу матеріально-технічного забезпечення
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони
України за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Для довідок e-mail: mtz@nsblvs.org.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ Управління Служби безпеки України
в Черкаській області про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна, що відбувся 06.09.2018
За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого військового майна – частини приміщення на першому поверсі адміністративного корпусу № 1 площею 2,0 м2, що
перебуває на балансі Управління Служби безпеки України в Черкаській області,
за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240 визнано філію – Черкаське обласне
управління АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код 02767059.

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба статистики України

найменування

реєстровий номер майна

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21000, м. Вінниця, вул. Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-59-96
на 11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
21100, м. Вінниця, вул. Хмель15,73
104 933,00
2 роки
Розміщення офіса профспілкової
ницьке шосе, 15
організації

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне космічне агентство 14308368, Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний Майданчик
РМЙЙМК677
м. Дніпро, вул. Кри64,0
19 656,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (розміщення
України
завод імені О. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04
ворізьке шосе, 19д
автозаправних блоків)
2 Міністерство внутрішніх справ 08671047, Павлоградський міський відділ ГУМВС України в Дніпропетровській області,
Частина даху
08671047.1.НБРЧШЮ033 м. Павлоград, вул.
22,0
85 754,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають поУкраїни
м. Павлоград, вул. Шевченка, 51
Луганська, 76а
слуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету
3 Державне агентство водних
01034567, Експлуатаційно-технічний вузол зв’язку Дніпропетровського обласного управ- Частина даху
01034567.1.ЛМКЮСЯ002 смт Підгородне,
20,0
84 826,0
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають поресурсів України
ління водних ресурсів, смт Слобожанське, вул. Теплична, 9, тел. (0562) 27-09-27
вул. Межова, 3а
слуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету
4 Державна служба геології та 01432150, Казенне підприємство «Південукргеологія», м. Дніпро, вул. Чернишевського, Асфальтований
–
м. Новомосковськ,
25,4
9 201,0
1 рік
Розміщення складу
надр України
11, тел. (0562) 32-37-43
майданчик
вул. Спаська, 9
5 Міністерство енергетики та ву- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європейська,
Майданчик
05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Ма35,0
10 120,0
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (розміщення автотранспортних засобів)
гільної промисловості України буд. 15
линовського, 76
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі
м. Бориспіль, тел.: ( 044) 281-74-96, 281-70-22
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

реєстровий номер майна
—

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною оцінкою
загальна площа, м2
без ПДВ, грн
Київська обл., м. Борис4,0
383 917,00
піль, Аеропорт
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
1 рік
Розміщення пункту прокату
автомобілів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

17 вересня 2018 року

№ 75 (1199)

5

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Приміщення комори (колиш–
Кіровоградська обл., м. Мала
122,0
107 035,00
ньої котельні)
Виска, вул. Шевченка, 56/1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
03070722, Професійно-технічне училище № 16 м. Мала Виска, 26200,
м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1, тел. (258) 5-29-66)

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 364 дні
Надання послуг з теплопостачання

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство осві- 02071010, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львівти і науки України 13, вул. С. Бандери, 12, тел. 258-26-80

найменування
Нежитлове приміщення в одноповерховій
металевій споруді виробничої майстерні

реєстровий номер майна
Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
м. Львів, вул. Демнян98,3
323 800,00
ська, 15
станом на 30.06.2018

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення складу

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

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

Назва органу
управління

1 Національна поліція
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
40108630, Головне управління Національної поліції в Полтавській області,
вул. Пушкіна, 83, м. Полтава, тел.: (0532) 56-06-07,51-76-60

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення адмінбудинку
(основна будівля з підвалом, А-1)

40108630.11.НРЖДИП081

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Полтавська обл., м. Лубни, вул. Олек286,6
387 500,00
2 роки 11 місяців Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та
сандрівська, 21/48
іншої власності, надання послуг з охорони громадян
місцезнаходження

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».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство освіти і 02071197, Харківський національний університет
науки України
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. (057) 702-10-16
Міністерство оборони 38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
України
61098, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
місцезнаходження
номер майна
площа, м2
Нежитлові приміщення – частина технічного поверху – приміщення вентиляційної камери (№ 7 згідно
–
м. Харків, вул. Колоз техпаспортом) площею 5,0 м2 та частина зовнішньої стіни приміщення вентиляційної камери (№ 7
менська, 3
10,0
згідно з техпаспортом) площею 5,0 м2 6-поверхового учбового корпусу «И-6», інв. №10278
Нежитлові приміщення – частина покрівлі 4-поверхової будівлі комбінату побутового обслуговуван–
Харківська обл., м. Чугуїв,
22,08
ня, літ. «А»
вул. Горішного, 122а
найменування

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

57 000,00

2 роки 11 місяців

67 700,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення телекомунікаційного
обладнання та антенно-фідерних
пристроїв
Розміщення базової станції мобільного
зв’язку та антенно-фідерних пристроїв

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ 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)

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
2 Міністерство освіти і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
–
м. Київ, вул. Костян29,0
510 300,00
2 роки
Розміщення офіса
тинівська, 68
станом на 30.06.2018
11 місяців

00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектноконструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», вул.
Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, тел. (044) 485-23-39
02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1,
тел. (044) 371-61-94
3 Міністерство регіонального роз00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектновитку, будівництва та житловоконструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», вул.
комунального господарства України Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, тел. (044) 485-23-39
4 Міністерство аграрної політики та
00849296, Державне підприємство «Науково-дослідний, виробничий агрокомбіпродовольства України
нат «Пуща-Водиця», вул. Полкова, 57, м. Київ, 04078, тел. (044) 434-94-36
5 Міністерство освіти і науки України 02070921, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел.: (044) 204-97-88, 204-82-82

Нерухоме майно на 4-му поверсі 4-поверхової будівлі
лабораторного корпусу

6 Міністерство освіти і науки України

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й
поверх навчального корпусу № 5)

–

м. Київ, вул. Ділова
(Димитрова), 14

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й
поверх корпус № 1)

–

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й
поверх корпус № 3)

7 Міністерство освіти і науки України
8 Міністерство освіти і науки України
9 Міністерство освіти і науки України
10 Міністерство освіти і науки України
11 Міністерство освіти і науки України
12 Міністерство освіти і науки України
13 Національний банк України
14 Міністерство культури України

02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, факс (044)
2876191/6821
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, факс (044)
2876191/6821
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, факс (044)
2876191/6821
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, факс (044)
2876191/6821
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, факс (044)
2876191/6821
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України , 03150, м.Київ, вул. Фізкультури, 1 тел. (044) 287-54-52, факс. (044)
2876191/6821
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, факс (044)
2876191/6821
00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.
(044) 253-38-22; факс (044) 230-20-33
20073260, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник,
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 8, тел. 406-63-18, факс 406-63-17

15 Міністерство регіонального роз38283024, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», 03110,
витку, будівництва та житловом. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, тел. 248-88-89, факс 248-88-84
комунального господарства України

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на
1-му поверсі навчального корпусу № 5

–

м. Київ, вул. Мельникова, 81, літера Д

8,0

146 550,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Нерухоме майно на 4-му поверсі 4-поверхової будівлі
лабораторного корпусу

–

м. Київ, вул. Костянтинівська, 68

18,0

315 000,00
станом на 31.05.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення офіса

383,6

6 335 190,00
станом на 31.07.2018
245 000,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

2,0

46 600,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення технічних засобів та 3 антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

м. Київ, вул. Фізкультури, 1

2,0

46 600,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

–

м. Київ, вул. Фізкультури, 1

2,0

46 600,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й
поверх корпус № 4)

–

м. Київ, вул. Фізкультури, 1

2,0

46 600,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й
поверх корпус № 6)

–

м. Київ, вул. Фізкультури, 1

2,0

46 600,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й
поверх корпус № 7)

–

м. Київ, вул. Фізкультури, 1

2,0

46 600,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й
поверх корпус № 8)

–

м. Київ, вул. Ділова, 8-10

2,0

46 600,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

2,0

40 013,00
станом на 30.06.2018
3 305 725,00
станом на 31.07.2018

1 рік
2 роки
11 місяців

Встановлення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, для забезпечення студентів та відвідувачів якісною продукцією
Встановлення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, для забезпечення студентів та відвідувачів якісною продукцією
Встановлення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, для забезпечення студентів та відвідувачів якісною продукцією
Встановлення торгівельного автомату, що відпускає продовольчі товари для забезпечення студентів та відвідувачів якісною продукцією
Встановлення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, для забезпечення студентів та відвідувачів якісною продукцією
Встановлення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, для забезпечення студентів та відвідувачів якісною продукцією
Встановлення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

3 373 832,00
станом на 30.06.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му по00849296.1.БЕШСНП2338 м. Київ, вул. Полверсі будівлі
кова, 55
Нерухоме майно – частина даху будівлі (гуртожиток № 15)
–
м. Київ, вул. Металістів, 5

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення адмі- 00032106.292.КГМПХР021 м. Київ, просп. Наністративної будівлі, корпус 1, літ. А
уки, 7
Нерухоме майно – частина нежитлових приміщень (на 1-му 20073260.2. ЮЖВЦСД993 01015, м.Київ,
та 2-му поверхах будівлі пам’ятки архітектури та містобудувул. Лаврська, 9,
вання національного значення «Будинок намісника», літ. Н)
корпус 1
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 1-му поверсі 38283024.1. ЯНХЖФО011 03110, м.Київ,
будівлі інженерного корпусу, літера Е)
просп. Валерія Лобановського, 51

11,0

109,1
169,0

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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Державне кос- 14310520, Державне підприємство завод «Арсенал», м. Київ, вул. Мос- Нерухоме майно загальною площею 350,8 м2, а саме: частина нежитлових приміщень корпусу № 1 (літера 14310520.1201. м. Київ, вул.
мічне агентство ковська, 8, тел.. 253-13-34) має пропускний режим. Для можливості А). Приміщення розміщені окремими групами та не мають окремого входу, вхід здійснюється через примі- МГПЛАС100 Московська, 8
України
проходу та проїзду на територію підприємства необхідний допуск
щення першого поверху, призначення яких чинним на сьогодні договором оренди визначене як офісне

вартість майна за максимально
загальна
незалежною оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2
кою, грн
оренди
178,0;
6 232 539,00
25 років
Розміщення офісних приміщень;
172,8
розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601,м. Київ 133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України. 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».

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

 Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень виробничого корпусу № 12 загальною площею 3599,5 м2, розташованих в будівлі за адресою: вул. Московська, 8, м. Київ, що обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал», з метою укладення договору оренди. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Московська, 8, м. Київ.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 61
приміщення. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
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, зареєстровано-

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 (№ 3-№ 5, №
20 – № 28) загальною площею 86,2 м2 на 1-му поверсі у приміщені № 78
9-поверхового житлового будинку (літ. А), що перебувають на балансі Державного
підприємства «Вінницький завод «Кристал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21037,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Кристал-Престиж». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 12 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових

№ 75 (1199)

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

го в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлен-

ня та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 7 000,00 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 25 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) 01 жовтня 2018 року о 14.00.

інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.08.2018: відновна – 120 007,61 грн;
залишкова – 65 899,12 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1-9 (16,9 м2),
№ 1-10 (8,9 м2) загальною площею 25,8 м2 на 1-му поверсі одноповерхової
будівлі контори (літ. Ю), що перебувають на балансі Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
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 01.09.2018: відновна – 1 869,30 грн; залишкова – 952,06 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна

надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 4,5 м2 одноповерхової будівлі прохідної (літ. У), що перебуває на балансі
Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
вул. Іполита Зборовського (колишня Чкалова), 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 31.08.2018: відновна – 509,70 грн; залишкова – 382,57 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018.

17 вересня 2018 року
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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); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформації
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 27.09.2018 (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 03.10.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі корпусу № 2 (літера А-3, приміщення № 96) загальною площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20 м2; за функціональним призначенням: для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 350 на другому поверсі
будівлі головного корпусу загальною площею 12,4 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Брацило І. В. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина залу № 1 площею 27,0 м2 та площі загального користування – 4,88 м2, загальною площею 31,88 м2 другого поверху будівлі
їдальні (інв. № 5170, літ. «Б-2»); частина обідньої зали № 47 площею 24,0 м2 та
площі загального користування – 6,81 м2, загальною площею 30,81 м2 другого
поверху будівлі їдальні (інв. № 5504, літ. «Д-2»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова,17; Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 52. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 14,1934 га; 15,5282 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 17; Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 52. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – згідно з державними актами. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 55 400 258,01; 55 096 525,69. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом». Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Комбінат громадського харчування». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 23 загальною
площею 18,0 м2 першого поверху будівлі технікуму (літ. А-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів,
23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Дніпрорудненський індустріальний технікум. Платник робіт з оцінки: ФОП
Кудрявцева А. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 6 включно, № 58,
59, 60, 61 та частина приміщення № 57 спільного користування (площею 41,3 м2),
загальною площею 218,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: РВ
ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Саприкіна А. Є. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 329 (у складі приміщень № 1, 2) загальною площею 24,9 м2 на третьому поверсі будівлі (літ. А-6).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей,
сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: Українсько-російське акціонерне товариство закритого типу «Системи реального часу – Україна» з іноземними інвестиціями,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24608189. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення чотириповерхової будівлі загальною площею 77,1 м2, а саме: нежитлові
приміщення, вбудовані в цокольний поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 2,
частина приміщення VII) площею 13,6 м2; нежитлові приміщення, вбудовані в
перший поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 1, частини приміщення з № 4 до
№ 6 включно, площею 53,5 м2, в спільному користуванні частини приміщень з
№ 1 до № 3 включно площею 10,0 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з
оцінки:ТОВ «Союз». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 10, 11, 12, будівлі літ. Г, реєстровий
номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ029, загальною площею 38,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло,71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізький металургійний коледж, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193588,
Запорізької державної інженерної академії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05402565.
Платник робіт з оцінки: ФОП Рудченко І. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 41, 41а, 42, 43 загальною площею 44,6 м2 першого поверху господарського корпусу з котельною і
кисневою станцією, що стоїть окремо (літ. Д2-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства
охорони здоров’я України. Платник робіт з оцінки: ФОП Синицина Г. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
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торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-2а, № 1-52 першого
поверху п’ятиповерхової будівлі (літ. Ж-5) головного корпусу з поліклінікою
загальною площею 45,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Енергодар, просп. Будівельників, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:Державний заклад
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я
України. Платник робіт з оцінки: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії
«Ліки України» Аптека № 5, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22126629. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення недіючої водонапірної вежі
№ 1 площею 21,58 м2 та частина асфальтобетонного замощення № 2 площею
19,61 м2, загальною площею 41,19 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська,10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії. Платник робіт з оцінки: Товариство
з обмеженою відповідальністю «лайфселл». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки –3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: для розміщення телекомунікаційного обладнання
мобільного зв’язку, та частини замощення.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 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).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному
об’єкту оцінки окремо, а саме::
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація
про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема,
подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсна пропозиція претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних
днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент
до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
14.00 05.10.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 11.10.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі вестибуля будівлі легкоатлетичного манежу, що обліковується на балансі Івано-Франківського
коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту
України, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 142а. Запланована
дата оцінки: 30.09.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Фізична особа підприємець
Вовчак Роман Ярославович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, 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 ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
18,2 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі музичної школи (інв. № 7232), що
перебуває на балансі ДП «Первомайськвугілля». Місцезнаходження об’єкта: 93292,
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській

області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.
ua. Платник: ФОП Нітко С. В. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1 900 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’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».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 03 жовтня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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: нежитлове приміщення загальною площею 64,0 м2
на 3-му поверсі будівлі (літ. «Б-3») – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Деліция».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 167,0 м2
на четвертому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Балансоутримувач: ДП «Львівський науководослідний та проектний інститут землеустрою». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПП «Дрогобицький навчальний комбінат автомобільної справи».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі та мезоніні площею 146,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Копистинського, 10. Балансоутримувач: Львівський відокремлений підрозділ Державної установи
«Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Копистинського, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Зайцева Яна Василівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє другого поверху будівлі цирку загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Городоцька, 83. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний
цирк». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 83. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Коваль Володимир Омелянович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 21,1 м2
на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Каміонтранс».
 6. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Міжгори 1, а саме:
водовипуск (бетонний з бетонною трубою) інв. № 128, рибоуловлювач (бетонний та
кам’яний) інв. № 129, водовипуск (металічний з металічною трубою), дамба (земельний насип 2146 пог.м), водонапуск (металічна труба). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Бродівський р-н, в межах земель Батьківської с/р за межами
с. Межигори. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». 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., Бродівський р-н, в межах земель Батьківської с/р за межами с. Межигори. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Саган Михайло Михайлович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі стадіону (кімната № 1013) площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Стрийська, 199. Балансоутримувач: ДП «Арена «Львів». 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. Стрийська, 199. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «лайфселл».
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; 3, 4, 5 – 3000,00
грн; для об’єкта № 6 – 6 000,00 грн; для об’єкта № 7 – 2 400,00 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, 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, 4, 5, 7 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо); для об’єкта № 6 – споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
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’ктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в 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. Тел. для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.
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відомості
приватизації

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина цеху нестандартного обладнання (частина будівлі В-1) площею 317,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Харчишин А. Г. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
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.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта
 Найменування об’єкта оцінки: склад склотари площею 558,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл.,
Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Залізнична, 61. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Екобіофул». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та
за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
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.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

30.09.18

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
Залишкова
вартість
№
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
Дата
Вид
Платник
об’єкта,
з/п
та найменування балансоутримувача
оцінки вартості
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщень ремонтної майстерні під літ.
Ринкова
5 102,00 Фізична особа
Б, поз. 1-14, площею 67,0 м2, інвентарний номер
вартість
–підприємець
Березовський
101310003, реєстровий номер 03562307.1.ААБЕЕ53,
Сергій Богдаза адресою: вул. Володимира Великого, 12, м. Чортнович
ків, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Чортківського міжрайонного управління водного
господарства
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 2 100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон-
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верті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: група інвентарних об’єктів – будівля гаража літ. Б загальною площею 90,0 м2; будівля гаража літ. В загальною площею 35,2 м2; будівлі складу
літ. Г загальною площею 52,7 м2; ворота № 1; замощення № і, що перебуває на
балансі Херсонського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру, за
адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 7. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Громадська організація «Херсонська фортеця».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: комплекси будівель
та споруд адміністративного призначення.
 2. Об’єкт: частина приміщень загальною площею 138,1 м2 у будівлі колишнього пожежного депо, що перебуває на балансі 7 державної пожежно-рятувальної
частини ГУ ДСНС України у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., смт Новотроїцьке, вул. Шевченка, 8. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ФОП Нестеренко І. Ю. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у
додатку 2 Положення: приміщення СТО, гаражів або виробничого призначення.
 3. Об’єкт: окремо індивідуально визначене державне майно, що при приватизації не увійшло до статутного капіталу акціонерного товариства «Херсонський
судноремонтний завод ім. Куйбишева» та розташоване за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, а саме: автомобільний кран КС-3562 Б (інв. № 714) та універсальна
збиральна машина КО-705А (інв. № 686), за адресою: м. Херсон, Карантинний острів,
1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ
«ШИПЯРД1930». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.09.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: КТЗ
спеціалізованого призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для об’єкта комплексу
будівель та споруд – 5,0 тис. грн; для об’єктів нерухомого майна (вбудованих нежитлових приміщень, частин приміщень тощо) – 2,4 тис. грн; для спеціалізованої
техніки – 1,67 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), 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 дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у
календарних днях), запечатаних в окремому конверті (для об’єкта приватизації – не
більше 10 днів, для об’єктів оренди – не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не
менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): об’єкт державної власності
малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом із
огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм». Балансоутримувач –
відсутній. Місцезнаходження об’єкта: Олешинська сільська рада, Хмельницький р-н,
Хмельницька обл., комплекс будівель та споруд № 6. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2018. Строк виконання робіт – не більше
20 днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є об’єкти незавершеного будівництва – виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 7,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина під’їзної залізничної колії довжиною
863,0 пог. м. Балансоутримувач – ДП «Славутський комбінат «Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (098) 575-25-39; volodymyrkobernyk@gmail.com. Дата оцінки – 31.08.2018.
Замовник робіт з оцінки – ДП «Славутський комбінат «Будфарфор». Особа-платник робіт
з оцінки – ТОВ «Славутський паливний склад». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Тел. для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, а саме: виробничі майстерні
площею 176,9 м2; склад з підвальним приміщенням площею 107,4 м2 та столярна майстерня площею 230,0 м2; учбово-виробничий корпус площею 2 629,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 129)». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Європейська, 27б, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Любарська В. В. Дата оцінки: 30.09.2018.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору першого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Мішакіна С. І. Дата оцінки: 30.09.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки:
Гідротехнічні споруди, розташовані в межах Жашківського району Черкаської області, а саме: інвентарний № 293 – Бункер з причалом Конела № 1; інвентарний
№ 332 – Бункер з причалом Конела № 2; інвентарний № 341 – Бункер з причалом Конела № 3; інвентарний № 366 – Бункер з причалом Конела № 4; інвентарний № 371 –
Бункер з причалом Конела № 5; інвентарний № 294 – Бункер з причалом Конела № 6;
інвентарний № 204/10 – Верховинна споруда ставу Острожанського; інвентарний №
269 – Відвідний канал Бузівка № 1; інвентарний № 325 – Відгороджуюча дамба Конела
№ 2; інвентарний № 329 – Відгороджуюча дамба Конела № 2; інвентарний № 336 –
Відгороджуюча дамба Конела № 3; інвентарний № 204/7 – Водовипуск (вбудований в
роздільній дамбі з рибоуловлювачем); інвентарний № 271 – Водовипуск Бузівка № 1;
інвентарний № 357 – Водовипуск Бузівка № 3; інвентарний № 286 – Водовипуск Бузівка
№ 3; інвентарний № 280 – Водовипуск Бузівка № 4; інвентарний № 241 – Водовипуск
Зимовал № 3; інвентарний № 257 – Водовипуск Зимовал № 5; інвентарний № 372 –
Водовипуск із водовідводом Конела № 5; інвентарний № 362 – Водовипуск із водозаб.
ставу Конела № 4; інвентарний № 292 – Водовипуск Конела № 1; інвентарний № 328 –
Водовипуск Конела № 2; інвентарний № 330 – Водовипуск Конела № 2; інвентарний №
339 – Водовипуск Конела № 3; інвентарний № 232 – Водовипуск Ольшанецікий № 3;
інвентарний № 242 – Водовипуск Панський; інвентарний № 218/3 – Водовипуск переднерестового ставу № 1; інвентарний № 218/7 – Водовипуск переднерестового ставу
№ 2; інвентарний № 218/11 – Водовипуск переднерестового ставу № 3; інвентарний
№ 218/15 – Водовипуск переднерестового ставу № 4; інвентарний № 218/19 – Водовипуск переднерестового ставу № 5; інвентарний № 327 – Водозабезпечуючий канал
Конела № 2; інвентарний № 338 – Водозабезпечуючий канал Конела № 3; інвентарний №
365 – Водозабезпечуючий канал Конела № 4; інвентарний № 368 – Водозабезпечуючий
канал Конела № 5; інвентарний № 272 – Водозабірна споруда Бузівка № 1; інвентарний
№ 259 – Водозабірна споруда Зимовал № 5; інвентарний № 342 – Водозабірна споруда
Конела № 3; інвентарний № 204/9 – Водонапуск № 1 ставу Острожанського; інвентарний
№ 204/12 – Водонапуск № 2 ставу Острожанського; інвентарний № 218/4 – Водонапуск
переднерестового ставу № 1; інвентарний № 218/8 – Водонапуск переднерестового
ставу № 2; інвентарний № 218/12 – Водонапуск переднерестового ставу № 3; інвентарний № 218/16 – Водонапуск переднерестового ставу № 4; інвентарний № 218/20 –
Водонапуск переднерестового ставу № 5; інвентарний № 363 – Водообвідний канал
Конела № 4; інвентарний № 270 – Водопостачаючий водогін Бузівка № 1; інвентарний
№ 245 – Водоскид Панський; інвентарний № 246 – Водоскид Панський; інвентарний
№ 258 – Водоскидний канал Зимовал № 5; інвентарний № 337 – Головний спускний
канал Конела № 3; інвентарний № 348 – Гребля водоскидна Конела № 3; інвентарний
№ 288 – Гребля Конельського нагульного ставу; інвентарний № 344 – Гребля ставкова
водопостачальна Конела № 3; інвентарний № 244 – Дамба виростного ставу Панський;
інвентарний № 290 – Дамба огороджувальна Конела № 1; інвентарний № 204/2 – Дамба
ставу Острожанського,що межує з дренажним каналом; інвентарний № 204/1 – Дамба
ставу Острожанського, що межує з р. Гірський Тікич; інвентарний № 260 – Донний водовипуск Великий Ольшанецький; інвентарний № 247 – Донний водовипуск Зимовал
№ 1; інвентарний № 250 – Донний водовипуск Зимовал № 2; інвентарний № 340 – Донний
водовипуск Конела № 3; інвентарний № 343 – Донний водовипуск Конела № 3; інвентарний № 361 – Донний водовипуск Конела № 4; інвентарний № 262 – Донний водовипуск Ольшанецький № 1; інвентарний № 226 – Донний водовипуск Ольшанецький
№ 2; інвентарний № 204/3 – Дренажний канал ставу Острожанського; інвентарний
№ 364 – Дренажний канал Конела № 4; інвентарний № 367 – Дренажний канал Конела
№ 5; інвентарний № 299 – Дренажний канал Конела № 7; інвентарний № 353 – Дюкер
під скидний канал Бузівка № 2; інвентарний № 204/5 – Контурна дамба ставу Острожанського, що межує з рибоуловлювачем; інвентарний № 268 – Контурна дамба Бузівка
№ 1; інвентарний № 354 – Контурна дамба Бузівка № 3; інвентарний № 256 – Контурна дамба Бузівка № 3; інвентарний № 278 – Контурна дамба Бузівка № 4; інвентарний
№ 218/1 – Контурна дамба переднерестового ставу № 1; інвентарний № 218/5 – Контурна дамба переднерестового ставу № 2; інвентарний № 218/9 – Контурна дамба
переднерестового ставу № 3; інвентарний № 218/13 – Контурна дамба переднерестового ставу № 4; інвентарний № 218/17 – Контурна дамба переднерестового ставу
№ 5; інвентарний № 255 – Кріплення гребня зимовал № 4; інвентарний № 346 – Кріплення донної частини мосту Конела № 3; інвентарний № 236 – Міст № 1 Житецький;
інвентарний № 237 – Міст № 2 Житецький; інвентарний № 233 – Міст № 3 Житецький;
інвентарний № 235 – Міст Житецький; інвентарний № 350 – Міст через скидний канал
Бузівка № 2; інвентарний № 234 – Огороджувальна дамба Житецький; інвентарний
№ 248 – Огороджувальна дамба Зимовал № 1; інвентарний № 252 – Огороджувальна дамба Зимовал № 2; інвентарний № 239 – Огороджувальна дамба Зимовал № 3;
інвентарний № 253 – Огороджувальна дамба Зимовал № 4; інвентарний № 295 – Огороджувальна дамба Конела № 6; інвентарний № 298 – Огороджувальна дамба Конела
№ 7; інвентарний № 261 – Огороджувальна дамба Ольшанецький № 1; інвентарний №
263 – Огороджувальна дамба Ольшанецький № 1; інвентарний № 227 – Огороджувальна
дамба Ольшанецький № 2; інвентарний № 359 – Оправа бутобетонна Конела № 4; інвентарний № 352 – Перепускна споруда Бузівка № 2; інвентарний № 358 – Перепускна
споруда Бузівка № 3; інвентарний № 369 – Перепускна споруда Конела № 5; інвентарний № 204/6 – Підпірна споруда ставу Острожанського в Гірський Тікич; інвентарний
№ 238 – Підпірна споруда Житецький; інвентарний № 347 – Подовж. сток споруд Конела
№ 3; інвентарний № 204/11 – Причал з бункером ставу Острожанського; інвентарний
№ 204/8 – Рибоуловлювач ставу Острожанського; інвентарний № 204/4 – Роздільна
дамба з рибоуловлювачем ставу Острожанського; інвентарний № 218/2 – Роздільна
дамба переднерестового ставу № 1; інвентарний № 218/6 – Роздільна дамба переднерестового ставу № 2; інвентарний № 218/10 – Роздільна дамба переднерестового
ставу № 3; інвентарний № 218/14 – Роздільна дамба переднерестового ставу № 4;
інвентарний № 218/18 – Роздільна дамба переднерестового ставу № 5; інвентарний
№ 228 – Розділювальна дамба Ольшанецький № 3; інвентарний № 229 – Розділювальна дамба Ольшанецький № 3; інвентарний № 230 – Розділювальна дамба Ольшанецький № 3; інвентарний № 231 – Розділювальна дамба Ольшанецький № 3; інвентарний
№ 355 – Розподільна дамба Бузівка № 3; інвентарний № 249 – Розподільна дамба Зимовал № 1; інвентарний № 251 – Розподільна дамба Зимовал № 2; інвентарний № 240 –
Розподільна дамба Зимовал № 3; інвентарний № 254 – Розподільна дамба Зимовал № 4;
інвентарний № 331 – Розподільна дамба Конела № 2; інвентарний № 360 – Розподільна
дамба Конела № 4; інвентарний № 370 – Розподільна дамба Конела № 5; інвентарний
№ 264 – Розподільна дамба Ольшанецький № 1; інвентарний № 349 – Розподільча
дамба Бузівка № 2; інвентарний № 351 – Розподільча дамба Бузівка № 2; інвентарний
№ 356 – Скидний канал Бузівка № 3; інвентарний № 279 – Скидний канал Бузівка № 4;
інвентарний № 291 – Скидний канал Конела № 1; інвентарний № 326 – Скидний канал
Конела № 2; інвентарний № 243 – Скидний канал Панський; інвентарний № 335 – Фільтруючий канал Конела № 3.
Гідротехнічні споруди, розташовані в межах Городищенського району Черкаської області, а саме: інвентарний № 632/2 – Верховина нагульного ставу В’язівок;
інвентарний № 622/12 – Верховинна споруда вирощувального ставу Воронівський
Верхній; інвентарний № 622/8 – Верховинна споруда вирощувального ставу Воронівський Нижній; інвентарний № 613/2 – Верховинна споруда водопостачального ставу
В’язівок; інвентарний № 622/2 – Верховинна споруда нагульного ставу Воронівський;
інвентарний № 613/26 – Водовипуск вирощувального ставу № 10 В’язівок; інвентарний № 613/20 – Водовипуск вирощувального ставу № 11 В’язівок; інвентарний
№ 613/14 – Водовипуск вирощувального ставу № 12 В’язівок; інвентарний № 613/68 –
Водовипуск вирощувального ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 613/62 – Водовипуск
вирощувального ставу № 3 В’язівок; інвентарний № 613/56 – Водовипуск вирощувального ставу № 4 В’язівок; інвентарний № 613/50 – Водовипуск вирощувального
ставу № 5 В’язівок; інвентарний № 613/44 – Водовипуск вирощувального ставу № 6
В’язівок; інвентарний № 613/38 – Водовипуск вирощувального ставу № 7 В’язівок;
інвентарний № 613/32 – Водовипуск вирощувального ставу № 8 В’язівок; інвентарний
№ 632/6 – Водовипуск вирощувального ставу В’язівок; інвентарний № 622/14 – Водовипуск вирощувального ставу Воронівський; інвентарний № 622/11 – Водовипуск
вирощувального ставу Воронівський Верхній; інвентарний № 622/7 – Водовипуск вирощувального ставу Воронівський Нижній; інвентарний № 613/190 – Водовипуск зимувального ставу № 1 В’язівок; інвентарний № 613/195 – Водовипуск зимувального
ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 613/200 – Водовипуск зимувального ставу № 3
В’язівок; інвентарний № 613/205 – Водовипуск зимувального ставу № 4 В’язівок;
інвентарний № 613/210 – Водовипуск зимувального ставу № 5 В’язівок; інвентарний
№ 613/9 – Водовипуск карантинного ставу В’язівок; інвентарний № 613/173 – Водовипуск літньо-маточного ставу № 1 В’язівок; інвентарний № 613/178 – Водовипуск
літньо-маточного ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 613/184 – Водовипуск літньоматочного ставу № 3 В’язівок; інвентарний № 613/75 – Водовипуск нерестового ставу № 1 В’язівок; інвентарний № 632/10 – Водовипуск нерестового ставу № 1 В’язівок;
інвентарний № 613/120 – Водовипуск нерестового ставу № 10 В’язівок; інвентарний
№ 6131/25 – Водовипуск нерестового ставу № 11 В’язівок; інвентарний № 613/130 –
Водовипуск нерестового ставу № 12 В’язівок; інвентарний № 613/135 – Водовипуск
нерестового ставу № 13 В’язівок; інвентарний № 613/140 – Водовипуск нерестового
ставу № 14 В’язівок; інвентарний № 613/145 – Водовипуск нерестового ставу № 15
В’язівок; інвентарний № 613/150 – Водовипуск нерестового ставу № 16 В’язівок;
інвентарний № 613/155 – Водовипуск нерестового ставу № 17 В’язівок; інвентарний
№ 613/160 – Водовипуск нерестового ставу № 18 В’язівок; інвентарний № 613/165 –
Водовипуск нерестового ставу № 19 В’язівок; інвентарний № 613/80 – Водовипуск
нерестового ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 632/13 – Водовипуск нерестового
ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 613/169 – Водовипуск нерестового ставу № 20
В’язівок; інвентарний № 613/85 – Водовипуск нерестового ставу № 3 В’язівок; інвентарний № 613/90 – Водовипуск нерестового ставу № 4 В’язівок; інвентарний
№ 613/95 – Водовипуск нерестового ставу № 5 В’язівок; інвентарний № 613/100 –
Водовипуск нерестового ставу № 6 В’язівок; інвентарний № 613/105 – Водовипуск
нерестового ставу № 7 В’язівок; інвентарний № 613/110 – Водовипуск нерестового
ставу № 8 В’язівок; інвентарний № 613/115 – Водовипуск нерестового ставу № 9
В’язівок; інвентарний № 613/213 – Водовипуск товарного садку В’язівок; інвентарний
№ 613/27 – Водонапуск вирощувального ставу № 10 В’язівок; інвентарний № 613/21 –
Водонапуск вирощувального ставу № 11 В’язівок; інвентарний № 613/15 – Водонапуск
вирощувального ставу № 12 В’язівок; інвентарний № 613/69 – Водонапуск вирощувального ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 613/63 – Водонапуск вирощувального
ставу № 3 В’язівок; інвентарний № 613/57 – Водонапуск вирощувального ставу № 4
В’язівок; інвентарний № 613/51 – Водонапуск вирощувального ставу № 5 В’язівок;
інвентарний № 613/45 – Водонапуск вирощувального ставу № 6 В’язівок; інвентарний
№ 613/39 – Водонапуск вирощувального ставу № 7 В’язівок; інвентарний № 613/33 –
Водонапуск вирощувального ставу № 8 В`язівок; інвентарний № 632/7 – Водонапуск
вирощувального ставу В’язівок; інвентарний № 622/15 – Водонапуск вирощувального ставу Воронівський; інвентарний № 613/4 – Водонапуск водопостачального ставу
до водопостачального каналу В’язівок; інвентарний № 613/5 – Водонапуск до інкубаційного цеху водопостачального ставу В`язівок; інвентарний № 613/191 – Водонапуск
зимувального ставу № 1 В`язівок; інвентарний № 613/196 – Водонапуск зимувального ставу № 2 В`язівок; інвентарний № 613/201 – Водонапуск зимувального ставу № 3
В`язівок; інвентарний № 613/206 – Водонапуск зимувального ставу № 4 В’язівок;
інвентарний № 613/211 – Водонапуск зимувального ставу № 5 В`язівок; інвентарний
№ 613/10 – Водонапуск карантинного ставу В`язівок; інвентарний № 613/174 – Водонапуск літньо-маточного ставу № 1 В`язівок; інвентарний № 613/179 – Водонапуск
літньо-маточного ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 613/185 – Водонапуск літньо-
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маточного ставу № 3 В’язівок; інвентарний № 613/74 – Водонапуск нерестового ставу № 1 В’язівок; інвентарний № 632/9 – Водонапуск нерестового ставу № 1 В’язівок;
інвентарний № 613/119 – Водонапуск нерестового ставу № 10 В’язівок; інвентарний
№ 613/124 – Водонапуск нерестового ставу № 11 В’язівок; інвентарний № 613/129 –
Водонапуск нерестового ставу № 12 В’язівок; інвентарний № 613/134 – Водонапуск
нерестового ставу № 13 В’язівок; інвентарний № 613/139 – Водонапуск нерестового
ставу № 14 В’язівок; інвентарний № 613/144 – Водонапуск нерестового ставу № 15
В’язівок; інвентарний № 613/149 – Водонапуск нерестового ставу № 16 В’язівок;
інвентарний № 613/154 – Водонапуск нерестового ставу № 17 В’язівок; інвентарний
№ 613/159 – Водонапуск нерестового ставу № 18 В’язівок; інвентарний № 613/164 –
Водонапуск нерестового ставу № 19 В’язівок; інвентарний № 613/79 – Водонапуск
нерестового ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 632/12 – Водонапуск нерестового
ставу № 2 В’язівок; інвентарний № 613/168 – Водонапуск нерестового ставу № 20
В’язівок; інвентарний № 613/84 – Водонапуск нерестового ставу № 3 В’язівок; інвентарний № 613/89 – Водонапуск нерестового ставу № 4 В’язівок; інвентарний
№ 613/94 – Водонапуск нерестового ставу № 5 В’язівок; інвентарний № 613/99 – Водонапуск нерестового ставу № 6 В’язівок; інвентарний № 613/104 – Водонапуск нерестового ставу № 7 В’язівок; інвентарний № 613/109 – Водонапуск нерестового
ставу № 8 В’язівок; інвентарний № 613/114 – Водонапуск нерестового ставу № 9
В’язівок; інвентарний № 613/214 – Водонапуск товарного садку В’язівок; інвентарний
№ 613/28 – Водоперепуск вирощувального ставу № 10 до вирощувального ставу
№ 11 В’язівок; інвентарний № 613/22 – Водоперепуск вирощувального ставу № 11 до
вирощувального ставу № 12 В’язівок; інвентарний № 613/16 – Водоперепуск вирощувального ставу № 12 до карантинного ставу В`язівок; інвентарний № 613/70 – Водоперепуск вирощувального ставу № 2 до вирощувального ставу № 3 В`язівок; інвентарний № 613/64 – Водоперепуск вирощувального ставу № 3 до вирощувального
ставу № 4 В`язівок; інвентарний № 613/58 – Водоперепуск вирощувального ставу
№ 4 до вирощувального ставу № 5 В`язівок; інвентарний № 613/52 – Водоперепуск
вирощувального ставу № 5 до вирощувального ставу № 6 В’язівок; інвентарний
№ 613/46 – Водоперепуск вирощувального ставу № 6 до вирощувального ставу № 7
В’язівок; інвентарний № 613/40 – Водоперепуск вирощувального ставу № 7 до вирощувального ставу № 8 В’язівок; інвентарний № 613/34 – Водоперепуск вирощувального ставу № 8 до вирощувального ставу № 10 В’язівок; інвентарний № 613/180 –
Водоперепуск літньо-маточного ставу № 2 з літньо-маточним № 1 В’язівок; інвентарний № 613/186 – Водоперепуск літньо-маточного ставу № 3 з літньо-маточним № 2
В’язівок; інвентарний № 613/6 – Водопостачальний канал виросної системи В’язівок;
інвентарний № 622/13 – Гребля вирощувального ставу Воронівський; інвентарний
№ 613/23 – Дамба вирощувального ставу № 10, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/24 – Дамба вирощувального ставу № 10, що межує
зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/17 – Дамба вирощувального ставу
№ 11, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/18 – Дамба вирощувального ставу № 11, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/11 – Дамба вирощувального ставу № 12, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/12 – Дамба вирощувального ставу № 12, що межує
зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/65 – Дамба вирощувального ставу
№ 2, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/66 – Дамба вирощувального ставу № 2, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/59 – Дамба вирощувального ставу № 3, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/60 – Дамба вирощувального ставу № 3, що межує зі
скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/53 – Дамба вирощувального ставу
№ 4, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/54 – Дамба вирощувального ставу № 4, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/47 – Дамба вирощувального ставу № 5, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/48 – Дамба вирощувального ставу № 5, що межує зі
скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/41 – Дамба вирощувального ставу
№ 6, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/42 – Дамба вирощувального ставу № 6, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/35 – Дамба вирощувального ставу № 7, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/36 – Дамба вирощувального ставу № 7, що межує зі
скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/29 – Дамба вирощувального ставу №
8, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/30 – Дамба
вирощувального ставу № 8, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/188 – Дамба зимувального ставу № 1 що межує зі скидним каналом В’язівок;
інвентарний № 613/187 – Дамба зимувального ставу № 1, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/193 – Дамба зимувального ставу № 2 що
межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/192 – Дамба зимувального
ставу № 2, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/198 –
Дамба зимувального ставу № 3 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/197 – Дамба зимувального ставу № 3, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/203 – Дамба зимувального ставу № 4 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/202 – Дамба зимувального ставу № 4, що
межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/208 – Дамба зимувального ставу № 5 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/207 –
Дамба зимувального ставу № 5, що межує з водопостачальним каналом В’язівок;
інвентарний № 613/8 – Дамба карантинного ставу, що межує зі скидним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/171 – Дамба літньо-маточного ставу № 1 що межує зі
скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/170 – Дамба літньо-маточного ставу
№ 1, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/176 – Дамба літньо-маточного ставу № 2 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/175 – Дамба літньо-маточного ставу № 2, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/182 – Дамба літньо-маточного ставу № 3 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/181 – Дамба літньо-маточного
ставу № 3, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/71 –
Дамба нерестового ставу № 1, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/72 – Дамба нерестового ставу № 1, що межує зі скидним каналом
В`язівок; інвентарний № 613/117 – Дамба нерестового ставу № 10 що межує зі скидним каналом В`язівок; інвентарний № 613/116 – Дамба нерестового ставу № 10, що
межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/122 – Дамба нерестового ставу № 11 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/121 –
Дамба нерестового ставу № 11, що межує з водопостачальним каналом В’язівок;
інвентарний № 613/127 – Дамба нерестового ставу № 12 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/126 – Дамба нерестового ставу № 12, що межує з
водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/132 – Дамба нерестового
ставу № 13 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/131 – Дамба
нерестового ставу № 13, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/137 – Дамба нерестового ставу № 14 що межує зі скидним каналом В’язівок;
інвентарний № 613/136 – Дамба нерестового ставу № 14, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/142 – Дамба нерестового ставу № 15 що
межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/141 – Дамба нерестового
ставу № 15, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/147 –
Дамба нерестового ставу № 16 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/146 – Дамба нерестового ставу № 16, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/152 – Дамба нерестового ставу № 17 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/151 – Дамба нерестового ставу № 17, що
межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/157 – Дамба нерестового ставу № 18 що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/156 –
Дамба нерестового ставу № 18, що межує з водопостачальним каналом В’язівок;
інвентарний № 613/162 – Дамба нерестового ставу № 19 що межує зі скидним каналом В`язівок; інвентарний № 613/161 – Дамба нерестового ставу № 19, що межує з
водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/76 – Дамба нерестового
ставу № 2, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/77 –
Дамба нерестового ставу № 2, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/167 – Дамба нерестового ставу № 20 що межує зі скидним каналом В’язівок;
інвентарний № 613/166 – Дамба нерестового ставу № 20, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/81 – Дамба нерестового ставу № 3, що
межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/82 – Дамба нерестового ставу № 3, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/86 –
Дамба нерестового ставу № 4, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/87 – Дамба нерестового ставу № 4, що межує зі скидним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/91 – Дамба нерестового ставу № 5, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/92 – Дамба нерестового ставу
№ 5, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/96 – Дамба нерестового ставу № 6, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/97 – Дамба нерестового ставу № 6, що межує зі скидним каналом В’язівок;
інвентарний № 613/101 – Дамба нерестового ставу № 7, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/102 – Дамба нерестового ставу № 7, що
межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 613/106 – Дамба нерестового
ставу № 8, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; інвентарний № 613/107 –
Дамба нерестового ставу № 8, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний
№ 613/111 – Дамба нерестового ставу № 9, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; інвентарний № 613/112 – Дамба нерестового ставу № 9, що межує зі скидним каналом В’язівок; інвентарний № 632/8 – Контурна дамба нерестового ставу
№ 1 В’язівок; інвентарний № 613/3 – Паводковий водовипуск з донним водовипуском
водопостачального ставу В’язівок; інвентарний № 632/3 – Паводковий водовипуск
нагульного ставу В’язівок; Інвентарний № 622/3 – Паводковий водовипуск нагульного ставу Воронівський; інвентарний № 632/5 – Підпірна гребля вирощувального ставу В’язівок; інвентарний № 622/9 – Підпірна гребля вирощувального ставу Воронівський Верхній; інвентарний № 622/5 – Підпірна гребля вирощувального ставу Воронівський Нижній; інвентарний № 613/1 – Підпірна гребля водопостачального ставу
В’язівок; інвентарний № 632/1 – Підпірна гребля нагульного ставу В’язівок; інвентарний № 622/1 – Підпірна гребля нагульного ставу Воронівський; інвентарний № 632/4 –
Рибоуловлювач нагульного ставу В’язівок; інвентарний № 622/4 – Рибоуловлювачк
нагульного ставу Воронівський; інвентарний № 622/10 – Роздільна дамба вирощувального ставу Воронівський Верхній з обвідним каналом; інвентарний № 622/6 – Роздільна дамба вирощувального ставу Воронівський Нижній з обвідним каналом; інвентарний № 613/25 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 10 з вирощувальним
ставом № 11 В’язівок; інвентарний № 613/19 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 11 з вирощувальним ставом № 12 В’язівок; інвентарний № 613/13 – Роздільна
дамба вирощувального ставу № 12 з карантинним ставом В’язівок; інвентарний №
613/67 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 2 з вирощувальним ставом № 3
В’язівок; інвентарний № 613/61 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 3 з вирощувальним ставом № 4 В’язівок; інвентарний № 613/55 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 4 з вирощувальним ставом № 5 В’язівок; інвентарний № 613/49 –
Роздільна дамба вирощувального ставу № 5 з вирощувальним ставом № 6 В’язівок;
інвентарний № 613/43 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 6 з вирощувальним ставом № 7 В`язівок; інвентарний № 613/37 – Роздільна дамба вирощувального
ставу № 7 з вирощувальним ставом № 8 В`язівок; інвентарний № 613/31 – Роздільна
дамба вирощувального ставу № 8 з вирощувальним ставом № 10 В`язівок; інвентарний № 632/11 – Роздільна дамба з нерестовим ставом № 1 В`язівок нерестового ставу № 2 В`язівок; інвентарний № 613/189 – Роздільна дамба зимувального ставу № 1

з літньо-маточним ставом № 3 В`язівок; інвентарний № 613/194 – Роздільна дамба
зимувального ставу № 2 з зимувальним ставом № 1 В’язівок; інвентарний № 613/199 –
Роздільна дамба зимувального ставу № 3 з зимувальним ставом № 2 В’язівок; інвентарний № 613/204 – Роздільна дамба зимувального ставу № 4 з зимувальним ставом
№ 3 В’язівок; інвентарний № 613/209 – Роздільна дамба зимувального ставу № 5 з
зимувальним ставом № 4 В’язівок; інвентарний № 613/172 – Роздільна дамба літньоматочного ставу № 1 з нерестовими ставами В’язівок; інвентарний № 613/177 – Роздільна дамба літньо-маточного ставу № 2 з літньо-маточним ставом № 1 В’язівок;
інвентарний № 613/183 – Роздільна дамба літньо-маточного ставу № 3 з літньоматочним ставом № 2 В’язівок; інвентарний № 613/73 – Роздільна дамба нерестового ставу № 1 з нерестовим ставом № 2 В’язівок; інвентарний № 613/118 – Роздільна
дамба нерестового ставу № 10 з нерестовим ставом № 11 В’язівок; інвентарний №
613/123 – Роздільна дамба нерестового ставу № 11 з нерестовим ставом № 12
В’язівок; інвентарний № 613/128 – Роздільна дамба нерестового ставу № 12 з нерестовим ставом № 13 В’язівок; інвентарний № 613/133 – Роздільна дамба нерестового
ставу № 13 з нерестовим ставом № 14 В’язівок; інвентарний № 613/138 – Роздільна
дамба нерестового ставу № 14 з нерестовим ставом № 15 В’язівок; інвентарний
№ 613/143 – Роздільна дамба нерестового ставу № 15 з нерестовим ставом № 16
В’язівок; інвентарний № 613/148 – Роздільна дамба нерестового ставу № 16 з нерестовим ставом № 17 В’язівок; інвентарний № 613/153 – Роздільна дамба нерестового
ставу № 17 з нерестовим ставом № 18 В’язівок; інвентарний № 613/158 – Роздільна
дамба нерестового ставу № 18 з нерестовим ставом № 19 В’язівок; інвентарний
№ 613/163 – Роздільна дамба нерестового ставу № 19 з нерестовим ставом № 20
В’язівок; інвентарний № 613/78 – Роздільна дамба нерестового ставу № 2 з нерестовим ставом № 3 В’язівок; інвентарний № 613/83 – Роздільна дамба нерестового ставу № 3 з нерестовим ставом № 4 В’язівок; інвентарний № 613/88 – Роздільна дамба
нерестового ставу № 4 з нерестовим ставом № 5 В’язівок; інвентарний № 613/93 –
Роздільна дамба нерестового ставу № 5 з нерестовим ставом № 6 В’язівок; інвентарний № 613/98 – Роздільна дамба нерестового ставу № 6 з нерестовим ставом № 7
В’язівок; інвентарний № 613/103 – Роздільна дамба нерестового ставу № 7 з нерестовим ставом № 8 В’язівок; інвентарний № 613/108 – Роздільна дамба нерестового
ставу № 8 з нерестовим ставом № 9 В’язівок; інвентарний № 613/113 – Роздільна
дамба нерестового ставу № 9 з нерестовим ставом № 10 В’язівок; інвентарний
№ 613/212 – Роздільна дамба товарного садку з зимувальним ставом № 5 В’язівок;
інвентарний № 613/7 – Скидний канал виросної системи В’язівок.
Гідротехнічні споруди, розташовані в межах Черкаського району Черкаської
області, а саме: інвентарний № 397 – База живорибна (стара) лиман № 1; інвентарний
№ 392 – Водовипускник лиман № 1; інвентарний № 389 – Греблі захисні лиман № 2;
інвентарний № 739 – Гребля в Червоній Слободі; інвентарний № 382 – Гребля огороджуюча лиман № 2; інвентарний № 391 – Гребля роз’єднуюча лиман № 1; інвентарний
№ 429 – Гребля ставкова лиман № 2; інвентарний № 433 – Дорога на греблі лиман
№ 2; інвентарний № 383 – Канал меліоративний № 1 лиман № 2; інвентарний № 430 –
Канал меліоративний № 2 лиман № 2; інвентарний № 390 – Канал підвідний лиман
№ 1; інвентарний № 395 – Канал скидний лиман № 1; інвентарний № 396 – Кільцевий
дренаж лиман № 1; інвентарний № 435 – Під’їзди лиман № 2; інвентарний № 434 –
Причал (естакада № 1) лиман № 2; інвентарний № 386 – Причал (естакада № 2) лиман
№ 2; інвентарний № 738 – Причал в Червоній Слободі; інвентарний № 398 – Рибозагорожувачі лиман № 2; інвентарний № 431 – Риболовна яма лиман № 2; інвентарний
№ 393 – Рибосхоплювач лиман № 2; інвентарний № 385 – Шлях на греблях лиман
№ 2; інвентарний № 384 – Яма риболовна лиман № 2.
Гідротехнічні споруди, розташовані в межах Канівського району Черкаської області, а саме: інвентарний № 961/3 – Верховинна споруда нагульного ставу Степанці № 1; інвентарний № 961/8 – Водовипуск нагульного ставу Степанці №
2; інвентарний № 961/4 – Водовипуск нагульного ставу Степанці № 1; інвентарний
№ 961/9 – Водонапуск нагульного ставу Степанці № 2; інвентарний № 961/12 – Дренажний канал нагульного ставу Степанці № 2; інвентарний № 961/5 – Контурна дамба нагульного ставу Степанці № 2; інвентарний № 961/10 – Паводковий водовипуск
нагульного ставу Степанці № 2; інвентарний № 961/11 – Рибоуловлювач нагульного
ставу Степанці № 2; інвентарний № 961/6 – Роздільна дамба з дренажним каналом
нагульного ставу Степанці № 2; інвентарний № 961/1 – Роздільна дамба з нагульним
ставом Степанці № 2 нагульного ставу Степанці № 1; інвентарний № 961/2 – Роздільна
дамба з р. Росава нагульного ставу Степанці № 1; інвентарний № 961/7 – Роздільна
дамба з р. Росава нагульного ставу Степанці № 2.
Гідротехнічні споруди, розташовані в межах Кам’янського району Черкаської області, а саме: інвентарний № 921/2 – Верховинна споруда нагульного ставу
Баланд-3; інвентарний № 919/2 – Верховинна споруда нагульного ставу Баланд-1;
інвентарний № 893/2 – Верховинна споруда нагульного ставу Телепіно-1; інвентарний № 906/2 – Верховинна споруда нагульного ставу Телепіно-2; інвентарний
№ 918 – Водовипуск; інвентарний № 927/4 – Водовипуск виросного ставу Радиван
№ 1; інвентарний № 921/3 – Водовипуск нагульного ставу Баланд-3; інвентарний
№ 915/4 – Водовипуск виросного ставу Лузанівка № 2; інвентарний № 912/4 – Водовипуск виросного ставу Олянино; інвентарний № 927/2 – Водовипуск виросного ставу
Радиван № 1; інвентарний № 915/2 – Водовипуск водопостачального ставу Лузанівка;
інвентарний № 915/10 – Водовипуск зимувального ставу Лузанівка № 1; інвентарний
№ 915/14 – Водовипуск зимувального ставу Лузанівка № 2; інвентарний № 924/3 –
Водовипуск зимувального ставу Радиван № 1; інвентарний № 923/5 – Водовипуск
зимувального ставу Радиван № 2; інвентарний № 907/3 – Водовипуск зимувального
ставу № 1; інвентарний № 907/6 – Водовипуск зимувального ставу № 2; інвентарний
№ 925/5 – Водовипуск літньо-маточного ставу Радиван № 1; інвентарний № 926/5 –
Водовипуск літньо-маточного ставу Радиван № 2; інвентарний № 926/9 – Водовипуск
літньо-маточного ставу Радиван № 3; інвентарний № 912/2 – Водовипуск нагульного
ставу Олянино; інвентарний № 926/4 – Водонапуск літньо-маточного ставу Радиван
№ 2; інвентарний № 915/9 – Водонапуск зимувального ставу Лузанівка № 1; інвентарний № 915/13 – Водонапуск зимувального ставу Лузанівка № 2; інвентарний № 924/2 –
Водонапуск зимувального ставу Радиван № 1; інвентарний № 923/4 – Водонапуск
зимувального ставу Радиван № 2; інвентарний № 907/4 – Водонапуск зимувального
ставу № 1; інвентарний № 907/7 – Водонапуск зимувального ставу № 2; інвентарний
№ 925/4 – Водонапуск літньо-маточного ставу Радиван № 1; інвентарний № 926/8 –
Водонапуск літньо-маточного ставу Радиван № 3; інвентарний № 907/8 – Водопостачальна система до зимувальних ставів № 1-2; інвентарний № 926/10 – Водопостачальний канал літньо-маточного ставу Радиван № 3; інвентарний № 926/2 – Дамба
літньо-маточного ставу Радиван № 2, що межує зі скидним каналом; інвентарний
№ 926/1 – Дамба, що межує з водопостачальним каналом літньо-маточного ставу
Радиван № 2; інвентарний № 926/6 – Дамба, що межує з водопостачальним каналом
літньо-маточного ставу Радиван № 3; інвентарний № 923/1 – Дамба, що межує з водопостачальним каналом зимувального ставу Радиван № 2; інвентарний № 925/1 –
Дамба, що межує з водопостачальним каналом літньо-маточного ставу Радиван
№ 1; інвентарний № 923/2 – Дамба, що межує зі скидним каналом зимувального ставу
Радиван № 2; інвентарний № 925/2 – Дамба, що межує зі скидним каналом літньоматочного ставу Радиван № 1; інвентарний № 926/7 – Дамба,що межує зі скидним
каналом літньо-маточного ставу Радиван № 3; інвентарний № 915/7 – Контурна дамба
зимувального ставу Лузанівка № 1; інвентарний № 915/11 – Контурна дамба зимувального ставу Лузанівка № 2; інвентарний № 907/1 – Контурна дамба зимувального
ставу № 1; інвентарний № 907/5 – Контурна дамба зимувального ставу № 2; інвентарний № 915/6 – Паводковий водовипуск виросного ставу Лузанівка № 1; інвентарний
№ 919/3 – Паводковий водовипуск нагульного ставу Баланд-1; інвентарний № 893/3 –
Паводковий водовипуск нагульного ставу Телепіно-1; інвентарний № 906/3 – Паводковий водовипуск нагульного ставу Телепіно-2; інвентарний № 921/1 – Підпірна
гребля нагульного ставу Баланд-3; інвентарний № 915/5 – Підпірна гребля виросного
ставу Лузанівка № 1; інвентарний № 927/1 – Підпірна гребля виросного ставу Радиван № 1; інвентарний № 924/1 – Підпірна гребля зимувального ставу Радиван № 1;
інвентарний № 919/1 – Підпірна гребля нагульного ставу Баланд-1; інвентарний №
912/1 – Підпірна гребля нагульного ставу Олянино; інвентарний № 893/1 – Підпірна
гребля нагульного ставу Телепіно-1; інвентарний № 906/1 – Підпірна гребля нагульного
ставу Телепіно-2; інвентарний № 921/4 – Рибоуловлювач нагульного ставу Баланд-3;
інвентарний № 921/4 – Рибоуловлювач нагульного ставу Баланд-3; інвентарний
№ 907/2 – Роздільна дамба зимувального ставу № 1 з зимувальним ставом № 2; інвентарний № 915/12 – Роздільна дамба зимувального ставу Лузанівка № 2; інвентарний
№ 927/3 – Роздільна дамба з виросним ставом Радиван № 1 виросного ставу Радиван № 1; інвентарний № 915/3 – Роздільна дамба з виросним ставом Лузанівка № 1
виросного ставу Лузанівка № 2; інвентарний № 915/1 – Роздільна дамба з виросним
ставом Лузанівка № 2 водопостачального ставу Лузанівка; інвентарний № 915/8 –
Роздільна дамба з зимувальним ставом Лузанівка № 2 зимувального ставу Лузанівка
№ 1; інвентарний № 923/3 – Роздільна дамба з літньо-маточним ставом Радиван № 1
зимувального ставу Радиван № 2; інвентарний № 912/3 – Роздільна дамба з нагульним
ставом Олянино виросного ставу Олялино; інвентарний № 926/3 – Роздільна дамба,
що межує з літньо-маточним ставом Радиван № 3 літньо-маточного ставу Радиван
№ 2; інвентарний № 925/3 – Роздільна дамба, що межує з літньо-маточним ставом
Радиван № 2 літньо-маточного ставу Радиван № 1; інвентарний № 926/11 – Скидний
канал літньо-маточного ставу Радиван № 3.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Європейська, 27 б, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Баранов К. М. Дата оцінки: 30.09.2018. Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією
під час обрання переможця, не повинна перевищувати – 200 тис. грн. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні
споруди, дамби).
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі площею
54,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська
обл.; частина нежитлового приміщення будівлі площею 59,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 23, м. Умань, Черкаська обл. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного
коледжу Уманського національного університету садівництва. Платник робіт з оцінки:
ПП «Атіс-Авто». Дата оцінки: 31.08.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху (364,1 м2)
та підвалу (191,0 м2) адмінбудівлі загальною площею 555,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Соколовський О. В. Дата оцінки: 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
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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 конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до
Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5).
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), – 3 000,00 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 – 2 жовтня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 8 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
Очікувана
№
Назва
Пло- Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Платник робіт з найбільз/п
об’єктаоцінки ща, м2
оцінки об’єкта
ша ціна
надання
послуг з
оцінки/
грн
1 Нежитлові при85,2 м. Київ, просп. Кос- Національний авіа- ГС «Українське
31.08.18
міщення
монавта Комарова, 1, ційний університет повітроплавне
4 500
корпус № 16
товариство»
2 Частина даху
10,0 м. Київ, вул. Ломоно- Київський національ- ПрАТ «Київстар» 30.09.18
сова, 36
ний університет ім.
5 000
Т. Шевченка
3 Нежитлові при262,4 м. Київ, вул. Митро- Міністерство екології ФОП Іскендеро- 30.09.18
міщення
полита Василя Лип- та природних ресур- ва Е. А.
6 500
ківського, 35, літ. «А» сів України
4 Нежитлове при106,5 м. Київ, вул. ЕсплаГоловне управління ГО «Інвалідів
30.09.18
міщення
надна, 4-6
регіональної ста«Союз Мило4 000
тистики
сердя»
5 Нежитлові при204,4 м. Київ, вул. Гармат- ДП «Чайка»
ФОП Масюк
30.09.18
міщення
на, 38а, літера «Ф»
Л. М.
6 900
6 Частина нежитло- 4,0 м. Київ, вул. ВиНТУУ «Київський по- ТОВ «МПС
30.09.18
вого приміщення
борзька, 1
літехнічний інститут «Постірай-Ка!»
3 000
ім. І. Сікорського»
7 Частина нежитло- 615,8 м. Київ, вул. Жмерин- ДП «Спецагро»
ТОВ « Олексан- 30.09.18
вого приміщення
ська, 2а
дрія Кепітал»
7 000
8 Нежитлові при251,3 м. Київ, пров. Лабора- ДП «НСК «Олімпій- ГО «Київський
30.09.18
міщення
торний, 7а
ський»
обласний спор6 900
тивний клуб
«Кодо-кан»
9 Частина нежитло- 1,5 м. Київ, вул. Фізкуль- Національний уніПАТ «Держав- 31.08.2018
вого приміщення
тури, 1, корпус № 1 верситет фізичного ний експортно3 000
виховання і спорту
імпортний банк
України
України»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
№
Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач
біт з оцінки найбільша
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
ціна наданоб’єкта
ня послуг з
оцінки/грн
1 Майданчик
267,5 м. Київ, Столичне
ДП «Санаторій «Конча- ТОВ «КИЇВ
30.09.18
7 000
шосе, 215
Заспа»
ЦЕНТР»
2 Нежитлові при354,0 м. Київ, вул. ГарДП «ВО «Київприлад» НВФ «Гра31.08.18
6 900
міщення
матна, 2
нато»
3 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. Берди- Центральний госпіталь АБ «Укргаз30.09.18
3 000
вого приміщення
чівська, 1
МВС України
банк»
4 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. М.Бой- Національний транФОП Мальо- 30.09.18
3 000
вого приміщення
чука (Кіквідзе), 42
спортний університет вана О. Л.
Частина нежитло- 21,88 м. Київ, вул. Ділова Національний уніТОВ «Спортін- 30.09.18
4 500
5 вого приміщення
(Димитрова), 8-10, верситет фізичного
вестплюс»
корпус № 8
виховання і спорту
України
6 Частина нежитло- 10,44 м. Київ, вул. Фізкуль- Національний уніТОВ «Спортін- 30.09.18
4 500
вого приміщення
тури, 1
верситет фізичного
вестплюс»
виховання і спорту
України
7 Нежитлове при32,0 м. Київ, вул. Берди- Центральний госпіталь ФОП Гум30.09.18
міщення
чівська, 1
МВС України
ницька Т. М. 4 500
Конкурси відбудуться 01 жовтня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 24 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 01 жовтня 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 є:
нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – майданчик є: майданчик.
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.
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