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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: двоповерхова адміністративна будівля (літ.
А) площею 1035,1 м2 та будівля прохідної (літ. Б) площею 34,0 м2 за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 10б.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку
майна становить 962 190,00 грн станом на 31.05.2018.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Філія «Житомиркомундорпроект» Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – липень 2018 року
становить 11 943,18 грн (без ПДВ). Основним критерієм визначення переможця є найбільший
розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість стартових орендних плат, або надати банківську гарантію. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом
перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного
банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей
цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому
контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких
мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище згідно з міжнародною
рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на
дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким
іншим органом державної влади України (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна). За три робочих дні до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на розрахунковий рахунок № 373 160 020 00215 ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Житомирській області, код за ЄДРПОУ: 13578893, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
3. Цільове використання орендованого майна – виробництво будівельних металевих конструкцій та частин конструкцій.
4. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
5. Термін оренди – до 10 років. У разі укладення договору оренди строком на 3 (три) роки і
більше обов’язок щодо нотаріального посвідчення покладається на орендаря.
6. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
7. Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна на суму, не меншу ніж
його вартість, зазначена у договорі оренди, з франшизою 0 %.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в
розмірі місячної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
10. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за 6 місяців.
11. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний
внесок не повертається.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок
не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.
13. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786. У разі дострокового розірвання договору оренди сплачений
гарантійний внесок не повертається.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дати опублікування
цієї інформації в офіційному виданні Фонду державного майна України – газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним
(поштова адреса, контактний телефон, мобільний телефон); довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно до законодавства;
відомості про претендента:
для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; документи, які
підтверджують сплату гарантійного внеску; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік;
для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; копію
виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Заяви з документами на участь у конкурсах приймаються за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 412).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви, адреси та
площі об’єкта.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу. Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по
Житомирській області (кімн. 405) або за тел. (0412) 22-64-72.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – частина кімн. № 6 площею 73,37 м2,
кімн. № 7, № 8 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні учбового корпусу № 2, інв.
№ 110310005, літ. З-2, загальною площею 103,77 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 27.06.2018
становить 354 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних
плат – 26 386,50 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок
37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – серпень 2018 року,
яка без урахування ПДВ становить 4 397,75 грн, при орендних ставках 15 %, виходячи з
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення швейного цеху.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором
оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі,
не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за
останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе
ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу,
який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. 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.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний
внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ
ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 %
від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний
після вихідного дня день об 11.00.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2,6,8,10 на 1-му поверсі
2-поверхового навчально-виробничого корпусу, інв. № 10310003, літ. Б-2, загальною
площею 203,60 м2 за адресою: м. Харків, вул. Камишева Івана, 16/12, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти будівельних
технологій Харківської області».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 03.07.2018
становить 646 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат
– 48 133,20 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати
проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203
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ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – серпень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить
8 022,20 грн, при орендних ставках 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно
зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення швейного цеху.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. 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.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день о 12.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються
за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону у конвертах з написом «На конкурс - оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії щодо передачі в оренду державного нерухомого майна площею 289,9 м2, яке розташоване за адресою:
м. Дніпро, просп. О. Поля, 46 та перебуває на балансі ДП «ВО «ПМЗ ім. О. М.
Макарова», конкурс визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 10.09.2018
Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на
балансі Одеської національної академії харчових технологій, а саме: виділеної
частини приміщення вестибуля першого поверху п’ятиповерхового учбового
корпусу № 1 (інв. № 10311008) загальною площею 8,49 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Дворянська, 1/3, надійшли тільки від одного претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906, конкурсною комісією прийнято рішення укласти
договір оренди з ФОП Арутюнян Артуром Хачатуровичем (код 2994721338).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 10.09.2018
Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується
на балансі Одеського державного аграрного університету, а саме: виділеної
частини нежитлового приміщення першого поверху, розташованого в чотириповерховій будівлі гуртожитку № 1, інв. № 1031032178, загальною площею
4,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 9, надійшли тільки від одного
претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «Автоматизація та
Телемоніторинг» (код за ЄДРПОУ 41244650).
ІНФОРМАЦЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 17.09.2018
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 1-82, 1-82а, 1-83, 1-84, 1-84а, 1-85, 1-86,
1-87, 1-87а, 1-88, 1-88а, 1-89, 1-90, 1-91, 1-92, 1-93, розміщені на 1-му поверсі
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5-поверхової будівлі гуртожитку № 1, інв. № 10132000001, літ. «Б-5», пам’ятка
архітектури, загальною площею 307,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебуває на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», з єдиним претендентом, що взяв участь
у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Пільгуй Р. С.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 11.09.2018
За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс
на право оренди державного майна: нежитловий одноповерховий гаражний
бокс, інвентарний № 101310197, реєстровий № 08571363.1.ФХМАУК 035, літ.
Ф-1, загальною площею 201,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що
перебуває на балансі Національного університету цивільного захисту України,
таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Хмельницький про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Хмельницький, адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення (позначення на поверховому плані № І, 1-10, 16-18) загальною площею
322,1 м2 в будівлі № 210 у військовому містечку № 24, що знаходиться
за адресою: м. Хмельницький, вул. Попова, 3 та перебуває на балансі КЕВ
м. Хмельницький.
Стартовий розмір орендної плати нежитлових приміщень загальною
площею 322,1 м2 в будівлі № 210 у військовому містечку № 24, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 10 561,65 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – червень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення: офісних приміщень (56,2 м2), складу (87,1 м2), торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
(178,8 м2); компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого майна за власний
рахунок орендаря; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта забезпечення зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна
місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що
належить до державної власності» (окрім проекту договору оренди); відомості
про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення
конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України
від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток,
гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено у КЕВ м. Хмельницький за адресою: 29006,
м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1 через 20 календарних днів з дати
публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності). Телефон для
довідок: тел./факс (0382) 64-71-84.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсів на право
укладення договорів оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення
складу(інв. № 17) площею 758,1 м2 та нежитлові приміщення складу
(інв. № 2) площею 608,9 м2 за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності,
61г, військове містечко № 114.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про
незалежну оцінку на 30.06.2018 становить 985 767,00 грн (без ПДВ), а саме: нежитлові приміщення складу (інв. № 17) – 556 208,00 грн, нежитлові приміщення
складу (інв. № 2) – 429 559,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить 12 322,09 грн за
базовий місяць – червень 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки
на рівні 15 % під складування).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначених об’єктів оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – червень 2018 р., що становить 12 322,09 грн (без ПДВ), а саме: нежитлові приміщення складу (інв. № 17) – 6 952,60 грн, нежитлові приміщення складу
(інв. № 2) – 5 369,49 грн, але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень їдальні (інв. № 139) площею 31,1 м2 військового містечка № 1,
що перебуває на балансі КЕВ м. Житомира та розташована за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 42.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про
незалежну оцінку на 31.05.2018 становить 95 767,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить 319,22 грн за
базовий місяць – червень 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки
на рівні 4 % під буфет у в/ч).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий
місяць оренди – червень 2018 р., що становить 319,22 грн (без ПДВ), але не
нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
№ 786, зі змінами та доповненнями.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень житлового будинку (інв. № 384) площею 71,1 м2 військового містечка № 84, що перебуває на балансі КЕВ м. Житомир та розташований за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 57.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про
незалежну оцінку на 31.03.2018 становить 161 840,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна,
затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить 1 390,02
грн, а саме: 16,4 м2 – 559,95 грн за базовий місяць – березень 2018 р. (при
застосуванні річної орендної ставки на рівні 18 % під магазин), 54,7 м2 –
830,07 грн за базовий місяць – березень 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 8 % під кафе).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий
місяць оренди – березень 2018 р., що становить 1390,02 грн (без ПДВ), але не
нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
№ 786, зі змінами та доповненнями.
Умови проведення конкурсу для об’єктів № 1 – 3:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого майна.
2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними
нормами та правилами пожежної безпеки.
4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою перевірки
його стану та відповідності напряму використання за цільовим призначенням.

5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованих приміщеннях.
6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори з постачальними
організаціями.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 (три) місяці оренди протягом
10 днів з моменту укладення договору, а уразі не внесення завдатку договір
оренди розривається.
8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
9. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того (для об’єктів 1 – 3):
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу
про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в
тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати
(відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня
опублікування цієї інформації.
Конкурси відбудуться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо він
є робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Житомира за
адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20
(кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин
КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного (військового) майна
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці (код за
ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані приміщення першого поверху (№ 1-116, 1-117) загальною площею
28,4 м2 в будівлі (літ. Ц) лікувального корпусу (інв. № 13) військового
містечка № 1 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41б.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить
559 853,00 грн (п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят три гривні
00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (серпень 2018 року) при використанні об’єкта з метою розміщення
аптеки, що реалізує готові ліки, орендна ставка 8 %, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства і становить 3 706,23 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа, наступного за
звітним місяцем).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди – до 3 (трьох) років із можливістю продовження терміну дії
договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди,
за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого
управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на
момент закінчення строку дії цього договору. У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш
як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться нова оцінка
об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
8. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб.
9. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію.
10. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
11. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.
12. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок орендаря
без компенсації витрат на їх здійснення.
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.
14. Сплата гарантійного внеску (відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску, який становить шість
стартових орендних плат.
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів
на такі реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці, код ЄДРПОУ
08179180, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, р/р 35223240005673;
відомості про претендента:
для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином
копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва
– фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від учасника конкурсу про
те, що відносно нього не порушено справу про банкрутство;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви
учасника конкурсу, найменування та місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком печатки (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3
робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, м. Чернівці,
вул. Українська, 43, кімн. 6.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 22-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. № 2.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваженими особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу (кімн. № 2).
Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за телефоном
(0372) 52-88-03.

№ 77 (1201)

3

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
майна
максимально
загальна вартість
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
незалежною можливий строк
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди
1 Державна служба гео- 01432150, Казенне підприємство «Південукргеологія», 49005, Дніпропетров- Камерально01432150.1108. НХАПОВ103 Донецька область, м. Волно785,1
1 370 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу (приміщення площею 166,1 м2); склад-магазину (приміщення –
логії та надр України ська область, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11, тел. (0562) 32-37-43
лабораторний корпус
ваха, вул. Центральна, 20
143,3 м2); мотелю (хостелу) – приміщення - 475,7 м2)
2 Державна служба гео- 01432150, Казенне підприємство «Південукргеологія», 49005, Дніпропетров- Будівля автопрофілакто01432150.1108. НХАПОВ090 Донецька область, м. Волно984,2
1 139 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса (приміщення площею 166,2 м2); складу (приміщення - 462,48 м2);
логії та надр України ська область, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11, тел. (0562) 32-37-43
рію на 25 міст
ваха, вул. Центральна, 20-Ж
майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів (355,52 м2)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська служба України
2 Державна казначейська служба України

найменування

реєстровий номер майна

36928430, Управління державної казначейської служби України у Ружинському районі Житомир- Приміщення (гаражі)
ської області, 13600, смт Ружин, вул. О. Бурди, 23, тел. 3-15-95
37799226, Управління державної казначейської служби України у Брусилівському районі Жито- Нежитлові приміщення
мирської області, 12601, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3, тел. 3-10-52
на 1-му поверсі будівлі

36928430.1.АААГБГ719
37799226.1.АААГБГ710

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
майна за незалежною максимально можливий
загальна площа, м2 вартість
мета використання
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
смт Ружин, вул. О. Бурди, 23
81,0
63 180,00
2 роки 364 дні
Розміщення автомайстерні
місцезнаходження

смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3

12,9

30 960,00

2 роки 364 дні

Надання юридичних консультацій (проведення
діяльності у сфері права)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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 пловартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і науки
38340333, Світловодський політехнічний коледж ЦНТУ, 27501,
Нежитлові приміщення на1-му
–
Кіровоградська обл., м. Світло71,25
161 643,00
2 роки 11місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
України
м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15, тел. (05236) 2-74-91
поверсі кухонного блоку
водськ, вул. Єгорова, 15
групи, у навчальному закладі
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.
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахозагальна пло- вартість майна за не- максимально можномер майна
дження
ща, м2
залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство економічного
02071004, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірюваль- Нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 137, 138,139)
–
м. Львів,
67,8
756 769,00
2 роки 11 місяців
розвитку і торгівлі України
них і управляючих систем (ДП НДІ «Система)», 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. на 2-му поверсі двоповерхового виробничого корпусу
вул.Винниченстаном на 31.05.2018
(032) 239-92-00
ка, 30
2 Міністерство оборони України 08006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збір- Нежитлові вбудовані приміщення у виробничому корпусі Інформація м. Львів вул. Го919,93
4 359 321,00
2 роки 364 дні
них конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел.: 262-38-87, 262-39-03
відсутня
родоцька, 222
станом на 31.05.2018

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 м2
Розміщення виробництва друкарських форм

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство оборони
України
4 Міністерство інфраструктури України
5 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, Нежитлові приміщення будівлі санвузол (інв. № 072508) в
01125666.1.АААИГА251 м. Одеса, Митна площа, 1/2
53,0
317 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування
м. Одеса, Митна площа, 1
тилу причалу № 7
та ремонт техніки
38727770, ДП «Адміністрація морських портів України», 01135, Частина нежитлового приміщення першого поверху інженер- 38727770.6.РАЯИЮК1002 Одеська обл., м. Чорноморськ,
2,0
43 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
м. Київ, просп. Перемоги, 14
ного корпусу ІВЦ (будівля управління порту)
вул. Праці, 6
33689922, філія Одеське управління військової торгівлі «КонАнтено-місце, що являє собою ділянку даху будівлі корпусу
33689922.32.УВЮЯ- Одеська обл., Білгород8,0
200 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення антен (розміщення телекомунікаційного обладцерн «Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а № 2, бази відпочинку «Приморськ»
ЮТ104
Дністровський р-н, с. Курортне
нання, яке надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку)
01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, Частина нежитлового приміщення
01125666.1.АААИВЛ97 м. Одеса, Митна площа, 1/4
2,0
43 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
м. Одеса, Митна площа, 1
38727770, ДП «Адміністрація морських портів України», 01135, Нежитлове приміщення першого поверху будівлі АБК
38727770.10. АААИГА 543 м. Одеса, вул. Андріївського, 2
9,0
127 787,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
м. Київ, просп. Перемоги, 14
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

№ Назва органу
з/п управління
1
2

Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України

3

Міністерство
освіти і науки
України

4

Міністерство
освіти і науки
України

5

Міністерство
освіти і науки
України

38898340, Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, 61003, м. Харків,
вул. Кооперативна, 7, тел. 05773130163
00493764, Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. 0577090300
00493764, Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. 0577090300
00493764, Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. 0577090300
00493764, Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. 0577090300

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна максимально
загальна
найменування
вий номер
місцезнаходження
незалежною можливий
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
майна
грн строк оренди
Нежитлові приміщення №19 – 13,8 м2 та приміщення № 21 –
–
м. Харків, вул. КооперативРозміщення курсів з вивчення іноземної мови та інформатики (погодинно) з таким режимом використання: вівторок з
44,5 м2 на 2-му поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової
на, буд. 7
58,3
483 930,00
1 рік
17.00 до 18.00, п’ятниця з 17.00 до 19.00, субота та неділя з 10.00 до 15.00
будівлі, інв. №10310317, літ. за техпаспортом «А-5»
Нежитлові приміщення: кімн. № 3 – 13,26 м2, частина кори–
Харківська обл., с-ще ДокуРозміщення масажного кабінету
дору № 1 – 1,8 м2 та частина кімн. № 15 – 0,24 м2 на 1-му
чаєвське, учбове містечко
15,3
59 000,00
1 рік
поверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутового обслуговуХНАУ ім. В. В. Докучаєва
вання, інв. № 1030033
Частина холу (згідно з викопіюванням із плану) на 2-му повер–
Харківська обл., с-ще ДокуРозміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
сі 6-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 1030031
чаєвське, учбове містечко
20,05
139 400,00
2 роки
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
Нежитлові приміщення: кімн. № 3 – 27,02 м2 та частина
коридору кімн. № 1 – 1,88 м2 на 2-му поверсі 2-поверхового
комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033

–

Нежитлові приміщення: частина холу – 8,0 м2 на 2-му поверсі
6-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 1030031; частина холу – 6,0 м2 на 2-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 2, інв. № 1030019; частина холу – 7,0 м2 на 2-му поверсі 4-поверхового учбового конкурсу № 3, інв. № 1030021

–

Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва
Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва

З метою проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
28,9

21,0

90 200,00

145 600,00

1 рік

2 роки
11 місяців

Корпус № 1: розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів (S=3 м2); ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (S=2 м2); продаж товарів непродовольчої групи (S=1 м2); продаж товарів продовольчої
групи (S=1 м2); розміщення комп’ютера для надання комп’ютерних послуг з цифрового друку (S=1 м2) ; корпус № 2: розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що
призначається для навчальних закладів (S=2 м2); ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (S=2 м2); продаж товарів непродовольчої групи (S=1 м2); продаж товарів продовольчої групи (S=1 м2);
конкурс № 3: розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів (S=2 м2); ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (S=2 м2); продаж товарів непродовольчої групи (S=1 м2); продаж товарів продовольчої
групи (S=1 м2); розміщення комп’ютера для надання комп’ютерних послуг з цифрового друку (S=1 м2)
Розміщення суб’єкта господарювання, що надає послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

Нежитлові приміщення: кімн. № 22 – 30,52 м2, кімн. № 18 –
–
Харківська обл., Харків6,7 м2, кімн. № 20 – 6,51 м2, кімн. №15 – 3,6 м2, кімн. № 23 –
ський р-н, с-ще Докучаєв9,87 м2, кімн. № 19 – 7,47 м2, кімн. № 6 – 16,4 м2, кімн. № 24
ське, учбове містечко ХНАУ
93,85
368 000,00
1 рік
– 10,38 м2, тамбур № 6а – 2,4 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового
ім. В. В. Докучаєва
комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033
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».
6

Міністерство 00493764, Харківський національний аграрний
освіти і науки університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, ХарківУкраїни
ська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. 0577090300

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 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 можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 21319289, Державний навчальний заклад «Подільський центр
Частина даху та одне антено-місце на даху будівлі
–
просп. Грушевського, 41в, м. Кам’янець5,0
153299,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен опеі науки України
професійно-технічної освіти», просп. Грушевського, 2а, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
11 місяців
раторів телекомунікацій, які надають поПодільський Хмельницька обл., 32300, тел. (0349)3-45-60
слуги рухомого (мобільного) зв’язку
2 Державне агент25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної
25592421.85.ААЕЖАЖ816 за межами с. Куровечка, в межах земель
–
292423,00
2 роки
Здійснення діяльності по розведенню риби
ство рибного госпо- м. Київ, 04053 тел. (044) 486-07-91
водойми ставка Курники (інв. № 3-551) у складі: контурна
Війтовецької селищної об’єднаної територіальної
11 місяців
– прісноводне рибництво (аквакультура)
дарства України
дамба, паводковий водовипуск, верховинна дамба
громади, Волочиський р-н, Хмельницька обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 05537851, Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітних Частина нежитлових приміщень гуртожитку
–
вул. В. Статуса, 37, м. Смі50,0
158 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоі науки України
кадрів», вул. Мазура, 26, м. Сміла, Черкаська обл., тел. (047233) 4-31-08
ла, Черкаська обл.
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
2 Міністерство освіти 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного Нежитлові приміщення на 1-му поверсі навчально–
вул. Михайлівська, 126а,
84,1
107 220,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні
і науки України
університету садівництва, вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00
виробничої майстерні (приміщення № 26,№ 27)
м. Умань, Черкаська обл.
3 Міністерство освіти 02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, кор- Приміщення прибудови до гуртожитку № 5
–
вул. Хрещатик,51,
145,54
978 810,00
2 роки 364 дні
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
і науки України
пус 1, м. Черкаси, тел. (0472) 37-21-42
м. Черкаси
підакцизщної групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстромаксимально
загальна вартість майна за неза- можливий
вий номер місцезнаходження площа,
строк
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн
майна
оренди
1 Міністерство освіти і 41330257, Державний університет інфраструктури та технологій, 04071, м. Київ, вул. Кири- Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
–
м. Київ, просп. Геро51,3
904 220,00
1 рік
Розміщення школи курсів з навчання водіїв (погодинне використання – 80
науки України
лівська, 9, тел. (044) 463-74-70
1-му поверсі учбового корпусу коледжу морського
їв Сталінграда, 2
станом на 31.07.2018
год./міс.)
та річного флоту, літера А
2 Міністерство інфра- 30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 01135, м. Київ, просп. ПереНерухоме майно – частина нежитлового примі–
м. Київ, просп. Пе5,0
132 000,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товаструктури України
моги, 14, тел. (044) 351-42-01
щення на 2-му поверсі адміністративної будівлі
ремоги, 14
станом на 31.07.2018
рів підакцизної групи (погодинне використання – 16 год./міс.)
3 Міністерство охоро- 40524109, Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони
Нерухоме майно – частина даху будівлі
–
м. Київ, вул. Герце10,0
468 000,00
2 роки
Розміщення технічних засобів та 4 антен оператора телекомунікацій, який нани здоров’я України здоров’я України», 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 281-23-57
на, 31
станом на 31.07.2018
11 місяців
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
4 Міністерство молоді 04539931, ДП «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий Нерухоме майно – частина даху будівлі складу
–
м. Київ, просп. Ака6,0
344 000,00
2 роки
Розміщення технічних засобів (на площі 2,0 м2) та 4 антен (на площі 4,0 м2) опета спорту України
стадіон», 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 9, тел. (044) 526-25-21
деміка Глушкова, 9
станом на 31.07.2018
11 місяців
ратора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
5 Міністерство освіти і 02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на–
м. Київ, вул. Фіз518,26
11151100,00
2 роки
Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на
науки України
вул. Фізкультури, 1, тел./факс (044) 287-54-52, факс (044) 287-61-91/6821
вчального корпусу № 3, 3-й поверх
культури, 1
станом на 31.07.2018
11 місяців
організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинне використання 170 год./міс.)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

№ 77 (1201)

найменування
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відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 30 –
№ 35) загальною площею 112,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 3 (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки
– ФОП Тимрієнко Г. І. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 6 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 20.06.2018:
відновна – 44 351,64 грн; залишкова – 21 937,59 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: на 2-му
поверсі складу (літ. В) № 1, № 10 площею 54,2 м2; на 2-му поверсі
спорткомплексу-складу (літ. Г) № 1, № 2, № 3 площею 129,7 м2, що перебувають на балансі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – Вінницька
обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
5 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 12.07.2018: відновна – 19 585,00 грн; залишкова – 7 673,00 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 19 –
№ 21) загальною площею 79,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 1 (літ. Б), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 95. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки
– ФОП Тимовська А. В. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 20.06.2018: відновна – 30 954,48 грн; залишкова – 0,0 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.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 5 – № 8)
загальною площею 91,4 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ.
А), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,
95. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП
Тимовська А. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 20.06.2018:
відновна – 32 618,46 грн; залишкова – 6 270,60 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 –
№ 33) загальною площею 1475,3 м2 на 2-му поверсі їдальні (літ. А), що
перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,
5а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП
Дмитрук А. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 33 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 20.06.2018: відновна
– 761 366,55 грн; залишкова – 76 139,86 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.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1, № 2,
№ 91 – № 99) загальною площею 461,5 м2 на 1-му поверсі їдальні (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,
5а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Дмитрук А. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 11 приміщень. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 20.06.2018: відновна – 238 168,96 грн; залишкова – 23 817,90 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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 04.10.2018 (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 10.10.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі залізничного вокзалу станції Покровськ, що перебуває на балансі ВП «Лиманське територіальне
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 41149437). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, пл. Привокзальна, б/№. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: філія – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –
2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого
подібного майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина майданчика (фундаменту)
площею 10,0 м2, частина зовнішньої поверхні стіни будівлі загальною площею 35,0 м2 та частина даху загальною площею 10,0 м2 будівлі 38 ДПРЧ,
що перебувають на балансі 6 ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області (код за ЄДРПОУ
38177202). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов'янськ,
вул. Ясна, б. 44. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 3,36 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 8,4 м2
п’ятого поверху, частини зовнішньої поверхні стіни площею 9,0 м2 та
частини даху площею 28,0 м2 будівлі бетонно-змішувального вузла, що
перебувають на балансі ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815), філія
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» (код за
ЄДРПОУ 41149437), ВП «Маріупольське територіальне управління». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Соборна, б. 66. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/
телефакс (057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –3,0 тис. грн. В
якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені
для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 2-6 площею 10,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі (літ. А-2) та частина бетонного майданчика площею 3,0 м2,
що перебувають на балансі Слов’янського міжрайонного управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 05430780. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Шкільна, б. 15. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне
акціонерне товариство «КИЇВСТАР». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних
пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 103,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебувають на балансі державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, б. 16а. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Садовніков С. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки –2,8 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’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 п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3
до Положення до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх)
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення площею
161,4 м2 (кімнати № 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10) в будівлі клубу, що перебуває
на балансі ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомир». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Львівська, 10. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Громадська організація «Клуб танцювального спорту «ДАНС ЛАЙФ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина нежитлових приміщень
площею 7,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу. Місцезнаходження
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об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Дермановська Ю. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення площею
21,6 м2 в будівлі майстерні (літ. Г), що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Перемоги, 71. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Канчуківська О. Н. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлова будівля площею 273,9 м2
(літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Війсьторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,
37а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ТОВ «А.С.В. – ЛТД8». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти
– приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: нежитлове приміщення площею
17,9 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 2 (літ. А), що перебуває на балансі
Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Грушевського,
13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата
оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ТОВ «Дента-Сервіс». Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення на 1-му та
2-му поверхах площею 713,6 м2 будівлі магазину № 11 (літ. Б-ІІ), що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Війсьторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне,
вул. Авіаційна, 3а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – Культурно-спортивна громадська організація «СОНЦЕ».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлові приміщення площею
35,3 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління
державної казначейської служби України в Любарському районі Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Лаба І. В. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: частина нежитлових приміщень
площею 60,6 м2 на 1-му поверсі двоповерхового будинку побуту, що перебуває на балансі Озерянського тофозаводу – філія підприємства «Житомирторф». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н,
смт Миролюбів, вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні
для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 9: нежитлові приміщення магазину
з прибудовою (літ. А) площею 177,6 м2, що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Війсьторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 42. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Дубровський А. Г. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20
лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення
формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 або до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 401) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (телефон (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення коридору
поз. 23 площею 8,84 м2 другого поверху будівлі літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 6а. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета проведення
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Симик М. Ю. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель адміністративної, торгівельно-адміністративної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 133, частина
вбудованого приміщення поз. 134 загальною площею 13,68 м2 технічного
поверху будівлі та антенна щогла (вежа, розташована на будівлі). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна,
5. Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса. Мета
проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: інженерні споруди, передавальні пристрої та
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конструктивні частини будівель та приміщень, що призначені для їх розміщення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 25 за планом)
площею 7,03 м2 на другому поверсі адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, Соломонівська с/рада,
МАПП «Тиса», буд. 2. Балансоутримувач: філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Мета проведення
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» . Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому
конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті
до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 05 жовтня 2018 року 15.45
(включно).
Конкурс відбудеться 11 жовтня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Нерухоме майно загальною площею 637,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуковозйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Манзарук Ю. Д. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського призначення.
 2. Нерухоме майно загальною площею 2 114,8 м2, а саме: приміщення лабораторії, 376 м2; будинок вахтової зміни № 2 б/у – 110,2 м2; будинок вахтової зміни № 4 б/у – 110,5 м2 ; котельня інкуб.цеху б/у – 24,2 м2; складське приміщення інкуб.цеху б/у – 63,9 м2; каркас інкуб.цеху б/у – 671,8 м2; ворота в'їздні
б/у; водонапірна башта; басейн б/у; будинок вахтової зміни № 1 б/у, 109,4 м2;
будинок вахтової зміни № 3 б/у – 166,5 м2; котельня центральна б/у –117,8 м2;
погріб б/у – 33,6 м2, уборна на 4 відділення б/у – 3,0 м2; уборна на 2 відділення
б/у – 59,6 м2; баня б/у – 52,1 м2; виробниче приміщення (лабор.калібрування
магнітометрів) – 216,2 м2; ВЛ-ЮКВ/Лінія електропередач за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, с. Толокунь, вул. Леніна, 52а, що обліковується на балансі ДП «Українська геологічна компанія». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Фіш поінт». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 8 100 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення комплексного використання
 3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 5,9 м2
за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Новокиївське шосе,
46, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центра МВС в Київській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: АТ «Український будівельно-інвестиційний Банк». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,5 м2 на
1-му поверсі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Новокиївське шосе, 46, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центра
МВС в Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного
призначення.
 5. Нежитлове приміщення загальною площею 82,0 м2 за адресою:
Київська обл., Бородянський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету державної фіскальної служби України. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення аналогічного
функціонального призначення.
 6. Приміщення загальною площею 24,0 м2 за адресою: Київська обл.,
смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, що перебуває на балансі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Хрущ С. О. Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 7. Гараж загальною площею 22,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 58а, що перебуває на балансі управління Державної
казначейської служби України у Миронівському районі Київської області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: Редакція районної газети «Миронівський край». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 4 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення складського призначення.
 8. Нежитлові приміщення в гуртожитку готельного типу «Вогник»
загальною площею 31,29 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський
р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 3, що перебуває на балансі УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
підготовки проекту додаткового договору оренди на зменшення площі. Дата
оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП
Кириченко В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 9. Приміщення № 1 будівлі складу (інв. № 1) загальною площею
20,0 м2 що за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова,
17, що перебуває на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «БРИГІТА-ТАУ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 10. Нежитлове приміщення загальною площею 10,1 м2 за адресою:
Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 58, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:

№ 77 (1201)

30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Земприватцентр». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 11. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Броварська», реєстровий номер за ЄРОДВ 00100227.37.
АААДИИ669, загальною площею 0,396 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Димерська, 16, що перебувають на балансі
Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення аналогічного
функціонального призначення.
 12. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Північна», реєстровий номер за ЄРОДВ 00100227.37.
АААДИИ696, загальною площею 0,98 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Новопетрівська с/р, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення аналогічного функціонального призначення.
 13. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Білоцерківська», реєстровий номер за ЄРОДВ
00100227.37.АААДИИ667, загальною площею 0,792 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Узинська, 10, що перебувають
на балансі Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі»
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення
аналогічного функціонального призначення.
 14. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Новокиївська», реєстровий номер за ЄРОДВ 00100227.37.
АААДИИ660, загальною площею 1,282 м2 за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Хотів, вул. Енергетиків, 1, що перебувають на балансі
Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення аналогічного
функціонального призначення.
 15. Нежитлові приміщення № 5, 6, 7 на 1-му поверсі будівлі системи ЦЗС загальною площею 32,9 м2 (інв. № 15035) за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Авіаційна Паливна Заправна
Компанія». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 16. Нерухоме майно – промисловий майданчик БП – 1, розміром
39х200 м, загальною площею 7 800,0 м2 за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення,
що перебуває на балансі ДСП «Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 4 180 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 17. Нежитлові приміщення (літера «А»), а саме: веранда № ІІІ – 14,1 м2,
коридор № 1-1 – 15,9 м2, кабінет № 1-2 – 5,2 м2, кабінет № 1-3 – 13,4 м2, кабінет № 1-4 – 7,7 м2, вбиральня № 1-5 – 2,1 м2, коридор № 1-6 – 3,0 м2, кабінет
№ 1-7 – 6,2 м2, кабінет № 1-8 – 15,7 м2, кабінет № 1-9 – 5,0 м2, кабінет № 1-10
– 15,1 м2, кабінет № 1-11 – 2,1 м2, кабінет № 1-12 – 15,7 м2, коридор № 1-13 –
5,4 м2, кабінет № 1-14 – 22,2 м2, загальною площею 148,8 м2 на першому поверсі
за адресою: Київська обл., м. Тетіїв, вул. Вишнева, 1, що перебувають на балансі
ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії
договору. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ФОП Івашкевич В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 388
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного, торговельно-адміністративного призначення.
 18. Частини нежитлових приміщень загальною площею 535,3 м2 за
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, що перебувають на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії
договору. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: КЗ КОР «КОЛІФКС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі
– Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний
стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням
об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ
ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська,
50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 11.10.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-29.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 25,9 м2 на
першому поверсі будівлі медико-санітарної частини за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Короленка, 22, що перебувають на балансі Льотної академії Національного авіаційного університету.
Найменування балансоутримувача: Льотна академія Національного авіаційного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Короленка, 22. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 15.08.2018, тис. грн – 615,268.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018 Площа земельної ділянки, м2: 89,68. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПП
«Школа водійської майстерності» (тел. (095) 486-51-81, (063) 373-08-76, (050)
341-09-25 Сагайдак І. М.). Подібними об’єктами є: об’єкти адміністративного

призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
21,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б, що
перебуває на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Найменування балансоутримувача Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2018. Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: Добровеличківський р-н, м. Помічна,
вул. Перемоги, 89б. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП
Кенжаєва Світлана Василівна (тел. (050) 827-32-67.). Подібними об’єктами є:
об’єкти надання побутових послуг. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача Регіональний сервісний центр МВС
в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис.
грн – інформація уточнюється. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
– 30.09.2018. Площа земельної ділянки, м2: інформація уточнюється. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (тел. (050) 047-00-97 Гаіна Геннадій
Вікторович). Подібними об’єктами є: об’єкти для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650), застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої в абзаці другому частини
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема
у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки,
2, до 08.10.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 12 жовтня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 37,0 м2
будівлі навчального корпусу № 28 (студентська бібліотека). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Митрополита Андрея, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 125,7 м2 на першому поверсі виробничої будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Збоїща, 15. Балансоутримувач: ДП
Проектно-конструкторське технологічне бюро Міністерства культури України.
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. Збоїща, 15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Фурдига Юрій Олексійович.
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 – 3 000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єкта № 1 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення; для об’єкта № 2 – виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
42,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДГП «УКРГЕОФІЗИКА». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Естонська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень
– жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АРІ ТРАНС
ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 37060353); тел. (050) 390-33-30.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі загальною площею 37,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДРПВІ «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«НОРМЕТА» (код за ЄДРПОУ 31851683); тел. 734-58-80.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу № 3, 4 літ. З та нежитлова будівля гаража літ. Ж загальною площею 838,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: 5 Державний пожежно-рятувальний загін
ДСНС України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., смт Захарівка, вул. Одеська, 16. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Веремчук Василь Васильович (код за
ЄДРПОУ 2466913378); тел. (050) 333-42-78.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею
3515,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія Одеське
управління військової торгівлі Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 8/5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Дім побутових послуг» (код
за ЄДРПОУ 42304411); тел. (097) 532-49-83, Олег Валентинович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика для контейнерів загальною площею 150,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ДЬЮ-ПОРТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41603124); тел. (073) 404-39-90.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху
3-поверхової будівлі корпусу № 6 загальною площею 22,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пушкінська, 26.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ КБ
«Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570); тел. (067) 557-17-97.
 7. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина першого поверху будівлі
службово-побутових приміщень загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень
– жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний
ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 32129); тел. 729-75-16.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика для контейнерів загальною площею 200,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Задорожний Микола Павлович (код за ЄДРПОУ 2093122078); тел.:
(099) 454-40-91; (063) 154-00-60.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі загальною площею 31,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Балта, вул. Богданюка, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Балтська міська рада Одеської
області (код за ЄДРПОУ 4056954); тел. (048) 662-30-96.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23, 33,
32, 34, 35 лісопильного цеху загальною площею 1 029,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
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оцінка майна): вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Снік Вуд Індастрі» (код за ЄДРПОУ 342901525); тел. 759-98-91.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 43, 24, 25, 26 лісопильного цеху, № 2, 3, 4 автобоксів, № 8 автомайстерні, № 13, 12, 11, 16,
17, 18, 9, 15 майстерні, промислового цеху Ф, загальною площею 840,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«АЙСАЛ» (код за ЄДРПОУ 25420275); тел. 759-98-91.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу
ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
по об’єктах оцінки вище 6 920 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 18.00 10.10.2018. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та
робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 17.10.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони
для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

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
 Найменування об’єкта оцінки: перший поверх будівлі готелю, їдальні, вузлу зв’язку площею 363,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Володимирецький
р-н, с. Іванчі, вул. Лісова, 10. 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: Дошкільний
навчальний заклад «Калинонька». 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): 30.09.2018. 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах 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 подавати 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу з
відбору суб'єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 342,9 м2 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Харківська, 38. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «САНТЕХОПТ». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта
оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
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 від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) .
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів 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». Для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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, 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.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та
організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів
та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
із законом, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації
про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 10 жовтня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 04 жовтня 2018 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
Залишкова
Назва об’єкта оцінки,
№
Дата
Вид вар- вартість
його місцезнаходження
Платник
з/п та найменування балансоутримувача оцінки
тості
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1
Частина площадки з асфальтним
Ринкова
8 560,59 Товариство з обмепокриттям № 4 площею 726,0 м2
вартість
женою відповідальза адресою: вул. Текстильна, 30а,
ністю «Глобал Білд
м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Інжиніринг»
Регіонального офісу водних ресурсів у
Тернопільській області
30.09.18

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. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 2 000,00 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 – площадки, майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00
через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для
довідок (0352) 25-04-87.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Очікувана
найбільша
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, Дата оцінки Мета прове- Інформація
про
ціна
надання
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
дення оцінки платника послуг
з оцінки/грн
1 Нежитлове приміщення кімн. № 74,
30.09.18
ВизначенПрАТ «ВФ 2 700
що перебуває на 11-му поверсі 12ня вартості
Україна»
поверхової робочої будівлі елеватора
об’єкта з
– 14 м2 та частина покрівлі даху елеметою продоватора – 10,0 м2 (літ. «И») загальною
вження договоплощею 24,0 м2 за адресою: Харківру оренди
ська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. імені В. Вєсіча, 1, що
обліковується на балансі Державного
підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» ДКУ з Державного матеріального резерву, 953042
2 Частина холу на 1-му поверсі
30.09.18
ВизначенПАТ «Дер- 2 200
5-поверхової адміністративної будівлі
ня вартості
жавний
№ 1 (літ. А-5) загальною площею
об’єкта з
ощад2
2,0 м за адресою: м. Харків, вул. Кометою продо- ний банк
оперативна, 12/14, що обліковується
вження догово- України»
на балансі Відокремленого підрозділу
ру оренди
«Північна електроенергетична система» ДП «Національна енергетична
компанія «Укренерго», 131624
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, На дату
ВизначенФОП Па- 2 200
4 у підвалі 2-поверхової будівлі палацу укладення ня вартості
нов А. М.
культури, інв. № 101310094, реєдоговору на об’єкта оренди
стровий № 40108599.2.АААДИБ433, проведення з метою переліт. «А-2», пам’ятка архітектури, занезалежної дачі в оренду
гальною площею 45,7 м2 за адресою: оцінки
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13,
що перебуває на балансі Головного
управління Національної поліції в Харківській області, 40108599, тел. (057)
705-93-65
4 Нежитлові приміщення – частиНа дату
ВизначенТОВ «Бун- 2 700
на кімн. № 81 площею 64,6 м2,
укладення ня вартості
кер»
кімн. № 81а площею 31,9 м2 на
договору на об’єкта оренди
цокольному поверсі 14-поверхової
проведення з метою перебудівлі навчального корпус № 9, інв. незалежної дачі в оренду
№ 10130009, та частина кімн. № 98 оцінки
площею 185,3 м2 на цокольному поверсі 14-поверхової будівлі навчального корпусу № 11, інв. № 10130011,
літ. «А-14», що є пам’яткою архітектури, загальною площею 281,8 м2 за
адресою: м. Харків, майдан Свободи,
4, що перебуває на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 02071205,
тел. (057) 705-12-36
5 Гідротехнічні споруди у кількості 125 На дату
ВизначенПрАТ «Пе- 25 000
од. за адресою: Харківська обл.,
укладення ня вартості
ченізьке
Печенізький р-н, смт Печеніги, що пе- договору на об’єкта оренди рибоводребувають на балансі ДП «УКРРИБА», проведення з метою пере- не госпо25592421, тел. (044) 486-07-91
незалежної дачі в оренду дарство»
оцінки
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, На дату
ВизначенФОП Куз- 2 200
14 на першому поверсі 5-поверхової укладення ня вартості
нецова
будівлі гуртожитку № 1, літ.
договору на об’єкта оренди І.А.
«А-5», інвентарний № 10300012, за- проведення з метою перегальною площею 22,6 м2 за адресою: незалежної дачі в оренду
м. Харків, вул. Максиміліанівська, 15, оцінки
що перебуває на балансі Харківського
національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова,
02071151, тел. (057) 706-15-37, (057)
706-15-54
7 Частина дворового покриття, інв.
На дату
ВизначенФОП Хо- 2 700
№ 103101131003, загальною площею укладення ня вартості
дас Г. І.
2
400,0 м за адресою: м. Харків, пров. договору на об’єкта оренди
Кузнечний, 4/6, що перебуває на ба- проведення з метою перелансі Державного підприємства «Хар- незалежної дачі в оренду
ківський науково-дослідний інститут оцінки
комплексної автоматизації»

№ 77 (1201)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
з/п місцезнаходження, балансоутримувач Дата оцінки
8 Частина вбудованого нежитлово26.09.18
го приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 4 загальною площею
131,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, що обліковується на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758
9 Кімнати № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 06.09.18
11 на першому поверсі двоповерхової
будівлі їдальні Харківського електромеханічного технікуму (інв. № 01030001)
загальною площею 193,65 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Самсонівська,
36, що обліковується на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151

Очікувана
Інформа- найбільша
ція про ціна надання
платника послуг з оцінки/грн
ВизначенФОП
3 200
ня вартості
Самара
об’єкта з
Фірас
метою продо- Махмуд
вження договору оренди
Мета проведення оцінки

ВизначенФОП
2 700
ня вартості
Безсонов
об’єкта з
Р. І.
метою продовження договору оренди

Замовником по вище перерахованих об’єктах оцінки виступає РВ ФДМУ
по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію
в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а
також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії
договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для
оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення). Зокрема подібними об’єктами до об’єктів оцінки: гідротехнічні споруди
– гідротехнічні споруди.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Очікувана
про- Інформація найбільша
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, Дата оцінки Мета
ведення про платника ціна наданз/п місцезнаходження, балансоутримувач
оцінки
ня послуг з
оцінки/грн
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 26- На дату
Визначен- ТОВ «Міжна- 2 700
34, 39-50 та частина кімн. № 38 на
укладення ня вартості родний інсти3-му поверсі 4-поверхової будівлі
договору на об’єкта
тут лікарських
адміністративно-лабораторного корпусу проведення оренди
засобів»
№ 1, інв. № 81973, літ. А-4, загальною незалежної з метою
площею 370,7 м2 за адресою: м. Харків, оцінки
передачі в
вул. Астрономічна, 33, що перебуває на
оренду
балансі ДП «Державний науковий центр
лікарських засобів і медичної продукції», 00482329, тел. (057) 720-63-01,
(057) 720-62-29
2 Нежитлові приміщення – кімн.
На дату
Визначен- ФОП Івченко 2 200
№ 1-3 та частково кімн. № 1-6 (плоукладення ня вартості М. І.
2
щею 7,8 м ) на першому поверсі
договору на об’єкта
2-поверхового громадського будинку проведення оренди
побутового корпусу, інв. № 1031002,
незалежної з метою
літ. «Б-2», загальною площею 15,5 м2 оцінки
передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Морозооренду
ва, 20а, що перебуває на балансі ДНЗ
«Регіональний механіко-технологічний
центр професійної освіти Харківської
області», 02547783, тел. (057) 52-10-31
3 Нежитловий одноповерховий буди10.09.18
Визначен- ТОВ НПФ
3 700
нок пташника селекційного (літ. А-1)
ня вартості «Полюс-Н»
загальною площею 729,3 за адресою:
об’єкта
Харківська обл., Дергачівський р-н,
з метою
смт Мала Данилівна, ХДЗВА, що перепродобуває на балансі Харківської зооветеривження
нарної академії, 00493758, тел. (05763)
договору
5-74-73
оренди
4 Частина нежитлового приміщення на
12.10.18
Визначен- Фізична особа 2 200
1-му поверсі одноповерхової будівлі
ня вартості – підприємець
складу металу № 2 (інв. № 64032, літ.
об’єкта
Назаркін
«Г-1») загальною площею 24,5 м2 за
з метою
Сергій Тимадресою: м. Харків, просп. Московпродоофійович
ський, 151, що перебуває на балансі
вження
ДП «Український державний інститут по
договору
проектуванню заводів важкого машинооренди
будування», 00212630, тел. 732-54-28
5 Нежитлове приміщення –частина кімн. 12.10.18
Визначен- Фізична особа 2 200
№ 1-5 на 1-му поверсі чотириповерня вартості – підприємець
хового адміністративного будинку (інв.
об’єкта
Назаркін
№ 64032, літ. «А-4») загальною площею
з метою
Сергій Тим10,35 м2 за адресою: м. Харків, просп.
продоофійович
Московський, 151, що перебуває на
вження
балансі ДП «Український державний
договору
інститут по проектуванню заводів важоренди
кого машинобудування», 00212630,
тел. 732-54-28
6 Нежитлові приміщення першого по09.11.18
Визначен- ТОВ Турбота 2200
верху – кімн. № 20, 24, 25 та нежитлові
ня вартості
приміщення цокольного поверху –
об’єкта
кімн. № 16, 17 загальною площею
з метою
73,7 м2 в 4-поверховій будівлі головнопродого корпусу (інв. № 10310003 літ. «В»)
вження
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська,
договору
339, що перебувають на балансі Украоренди
їнського науково-дослідного інституту
протезування, протезобудування та
відновлення працездатності, 03191680,
тел. 337-76-30
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 11
08.07.18
Визначен- ПрАТ «ВФ
2 200
2-го поверху площею 17,3 м2 та часня вартості Україна»
тини стін лівого і правого торців та
об’єкта
зворотного фасаду площею 35,0 м2
з метою
5-поверхової будівлі навчального корпродопусу (інв. № 103100001) загальною
вження
площею 52,3 м2 за адресою: м. Харків,
договору
оренди
просп. Ювілейний, 65г, що перебувають на балансі Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка

№ 77 (1201)

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає РВ ФДМУ
по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а
також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії
договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для
оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Зокрема подібними об’єктами до об’єктів оцінки: окремо розташована нежитлова будівля – нежитлова будівля.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний
майновий комплекс колишнього Державного підприємства «Наукововиробниче підприємство «Меридіан». Балансоутримувач – Товариство з
обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Меридіан»
(орендар). Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська,
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта,
що приватизується шляхом продажу на аукціоні з визначенням розміру часток. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): будівлі, споруди, передавальні пристрої: Будівля основної діяльності
(Інженерно-лабораторний корпус) літ. «А-3» загальною площею 2594,3 м2;
господарський склад загальною площею 57,5 м2; Ізотопна (Топочна № 2) літ.
«В-1» загальною площею 11,8 м2; Модуль № 1 (Виробничий корпус) літ. «Ж-2»
загальною площею 462,7 м2; Альтанка, площа забудови – 11,0 м2; Гараж літ.
«Г-1» загальною площею 191,3 м2; Прохідна № 1 літ. «Е-1» загальною площею
13,0 м2; прохідна № 2, площа забудови – 11,4 м2; Матеріальний склад літ. «Д-1»
загальною площею 217,1 м2; Будівля одноповерхова з 3-х секцій № 3 (прибудова до гаража (літ. «Г-1») літ. «Г1-1», літ. «Г2-1» загальною площею 299,5 м2;
Топочна № 1 літ. «И-1» загальною площею 22,6 м2; сховище-льох площа забудови 30,9 м2; автомобільні шляхи з твердим покриттям, Огорожа бетонна, плити
п/м, Артезіанська свердловина з насосною станцією, Водорозподільні мережі,
d=25мм, електромережі повітряні та кабельні, каналізаційні мережі, теплові
мережі, Проїзжа частина дороги на КПП2, газопровід; машини та обладнання
– 62 од.; інструменти, прилади, інвентар – 11 од.; транспортні засоби (8 од.):
автомобілі (ГАЗ 2705, ЗІЛ 130, ДЕУ ЕСПЕРО, ВАЗ 21043, «Ніссан Максима»),
автосамоскидач ЗІЛ ММЗ 45021, автобуси (КАВЗ-3270, КАВЗ 3270); будівлі,
що перебувають на відповідальному зберіганні (2 од.): Модуль № 2 (Ангар) літ.
«З-1» загальною площею 291,2 м2, Модуль № 3 (Хімблок) літ. «Б-1» загальною
площею 335,5 м2; малоцінні необоротні матеріальні активи – 15 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 30.06.2018 –
4 854 316,78 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 35 000 грн. Строк виконання
робіт: 15 календарних днів. Подібні об’єкти: єдиний майновий комплекс.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме
майно – нежитлова будівля гаража загальною площею 76,9 м2. Балансоутримувач – ТДВ «Агрофірма «Глобівська». Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Городнє, вул. Центральна, 5б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова
будівля гаража літ. Б-1 загальною площею 76,9 м2. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: станом на 01.06.2018 – балансова вартість
становить 0,00 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 3500 грн. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів. Подібні об’єкти: нежитлові будівлі.
 3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно – нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2.
Балансоутримувач – ТДВ «Агрофірма «Глобівська». Місцезнаходження об’єкта
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова
будівля літ. Б-1 загальною площею 251,7 м2. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 01.06.2018 балансова вартість становить 0,00
грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки: 5 000 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібні об’єкти: нежитлові будівлі.
 4. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – лазне-пральний комбінат. Балансоутримувач
– ТДВ «Агрофірма «Глобівська». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє,
вул. Центральна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля
літ. «Б-1» загальною площею 391,4 м2. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: станом на 01.06.2018 – балансова вартість становить
78 418,46. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова

оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 5 000 грн. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів. Подібні об’єкти: нежитлові будівлі.
Замовником та платником оцінки по вищеперерахованих об’єктах приватизації виступає РВ ФДМУ по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі
– Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а
також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії
договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом: «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі», «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 роки (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) або 10 років (для ЄМК).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
№
ПлоАдреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач біт з оцінки найбільша
з/п
ща, м2
оцінки
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
1 Частина даху
35,0 м. Київ, вул. Кос- Національний
ТОВ «лайф- 30.09.18
мічна, 8в
педагогічний уніселл»
4500
верситет ім. М. П.
Драгоманова
2 Частина нежитлово2,0 м. Київ, вул. Дег- ДВНЗ «Київський
ФОП Не30.09.18
го приміщення
тярівська, 49
національний еко- стеренко
номічний універси- М. Є.
3000
тет ім. В. Гетьмана»
3 Нежитлове при14,8 м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський по- «Центр
30.09.18
міщення
літехнічна, 33
літехнічний інститут ресурсоеім. І. Сікорського» фективного
4000
та чистого
виробництва»
4 Нежитлове при15,5 м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
ФОП Наду30.09.18
міщення
тянтинівська, 68
рак Т. Б.
4000
5 Нежитлове при395,41 м. Київ, пл. Пе- ДП «Національний ФОП Бойцов 30.09.2018
міщення – об’єкт
ремоги, 2
цирк України»
К. Ф.
культурної спад6000
щини
6 Частина нежитлово2,0 м. Київ, вул. Ін- ДП «Готель «Укра- ТОВ
30.09.2018
го приміщення
ститутська, 4
їна»
«ДАБЛ-Ю
3000
НЕТ
ЮКРЕЙН»
7 Нежитлове при38,4 м. Київ, вул. Ді- ДП «УкркомунобБФ «Україна 30.09.2018
міщення
лова, 24
слуговування»
Соціальна»
4500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
Орієнтовна дата
оцінки
Платник ро№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Очікувана
Балансоутримувач біт з оцінки
2
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
1 Частина нежитло- 5,0 м. Київ, просп. На- Національний уніТОВ «МПС
30.09.18
вого приміщення
уки, 26, гуртожиток верситет харчових «Постірай3000
№5
технологій
Ка!»
2 Нежитлові при282,4 м. Київ, вул. Є.Ко- ТОВ «ЖКГ «ГЕОЛОГ» Дочірнє під- 31.08.18
міщення
новальця , 26
приємство
6000
«Улісс»
Конкурси відбудуться 08 жовтня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 01 жовтня 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 «08» 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 додатку 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 – нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини або частина пам’ятки архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
телефон для довідок 281-00-32.

24 вересня 2018 року
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ПІДСУМКИ
За результатами конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведених 04.09.2018, переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ НЕРУХОМОСТІ»
щодо визначення вартості майнового комплексу за адресою: просп. Перемоги, 150, м. Київ (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 302-р «Про віднесення нерухомого майна до сфери управління
Фонду державного майна» віднесений до сфери управління Фонду державного
майна України), з метою визначення справедливої вартості для відображення
її результатів у бухгалтерському обліку. Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 27 000,00 грн;

приватизації

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП» щодо визначення вартості
будівель та споруд пансіонату «Буковина» за адресою: вул. Озерна, 13, с. Валя
Кузьмина, Глибоцький р-н, Чернівецька обл. (згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 302-р «Про віднесення нерухомого майна
до сфери управління Фонду державного майна» віднесені до сфери управління Фонду державного майна України), з метою визначення справедливої
вартості для відображення її результатів у бухгалтерському обліку. Строк надання послуг з оцінки – 18 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки –
35 000,00 грн.
За результатами конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведених 17.09.2018, переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛАДА»
щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: приміщення площею

30,2 м2, розташованого на першому поверсі за адресою: вул. Грушевського,
12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних
будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою продовження договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 3 календарні дні. Вартість надання послуг з оцінки – 6 700,00 грн;






суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «МЕРИЛО»
щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: частини приміщення
площею 2,34 м2, розташованого на першому поверсі шостого під’їзду за
адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою продовження
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарні дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 6 100,00 грн.

прийнято рішення про приватизацію
Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 19.09.2018 № 12/01-118-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності
– будівлі кафе «Уют» літ. А загальною площею 329,2 м2, що розташована за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1 та
перебуває на балансі ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (код
ЄДРПОУ 05393139).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 19.09.2018 № 12/01-120-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності –
нежитлової будівлі (літ. А-2) загальною площею 1356,3 м2, що розташована
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ),
вул. Тагільська, 9 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 19.09.2018 № 12/01-119-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності –
частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа
№ 1, 2, що перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ
00178353) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області від 19.09.2018 № 00613 прийнято рішення про приватизацію

об’єкта державної власності – окремого майна – інженерна споруда «Басейн
бризкальний» за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новосодівська,
2. Балансоутримувач: ВАТ «Содовий завод» (код ЄДРПОУ 00204895).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області від 19.09.2018 № 00614 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлові приміщення 1-го
поверху № 1-19 загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною
площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною площею 393,4 м2 (колишня їдальня,
інв. № 672), за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й,
буд. 3. Балансоутримувач: ТДВ «СІНІАТ» (код ЄДРПОУ 00290601).

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта соціально-культурного призначення –
єдиного майнового комплексу Державного
спеціалізованого підприємства «Укртелефільм»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт соціально-культурного
призначення – єдиний майновий комплекс державного
спеціалізованого підприємства «Укртелефільм»
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 35524710.
Орган управління: Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Обсяг та основна номенклатура продукції: основним видом економічної
діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Основні показники господарської діяльності за 2015 – 2017 роки
та січень – травень 2018 року (тисяч гривень):
січень –
№
Найменування
2015 рік 2016 рік 2017 рік
травень
з/п
2018 року
1 Чистий дохід від реалізації послуг
216,00
216,00
216,00
90,00
2 Витрати господарської діяльності
345,1
303,0
287,7
184,5
3 Фінансовий результат (прибуток +/збиток-)
-129,1
-87,0
-71,7
-94,5
4 Дебіторська заборгованість
24,0
26,9
69,2
6,4
5 Кредиторська заборгованість
208,4
261,6
376,3
408,6
6 Зареєстрований капітал
931,8
931,8
931,8
9273,0
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт:
до складу об’єкта приватизації входить чотири об’єкта нерухомого майна:
1) виробничі будівлі літ. «1Я» площею 1505,4 м2;
2) прохідна літ. «2Я» площею 19,8 м2;
3) гараж літ. «3Я» площею 37,1 м2;
4) ангар літ. «4Я» площею 383,8 м2.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано
право власності на: нежилі приміщення (виробничі будівлі літ. «1Я» площею
1505,4 м2, прохідна літ. «2Я» площею 19,8 м2, гараж літ. «3Я» площею 37,1 м2,
ангар літ. «4Я» площею 383,8 м2) за державою в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 907927380000).
Земельна ділянка не виділена та Київською міською радою ДСП «Укртелефільм» не передана, перебуває у комунальній власності. Фактично земельна
ділянка використовується для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ДСП «Укртелефільм».
Обсяги видів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: у зв’язку з відсутністю діяльності підприємства викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
а також утворення і розміщення відходів не було, екологічні збори та платежі
не сплачувалися.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 жовтня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою



ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області від 17.09.2018 № 500 внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 24.04.2018 № 176 «Про прийняття рішення про приватизацію», а
саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок за адресою: Сумська
область, м. Ромни, 3, пров. Червоної, 57Б, аукціон з умовами.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області від 17.09.2018 № 501 внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 24.04.2018 №164 «Про прийняття рішення про приватизацію»,
а саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область,
м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22, аукціон з умовами.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області від 17.09.2018 № 502 внесено зміни до наказу регіонального





 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області від 17.09.2018 № 503 внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 24.04.2018 № 172 «Про прийняття рішення про приватизацію»,
а саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – заглиблений склад інвентарю і обладнання за
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Сумська, 10д, Сумська область,
м. Конотоп, вул. Сумська, 10е, аукціон з умовами.


СУМСЬКА ОБЛАСТЬ





 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області від 17.09.2018 № 504 внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 24.04.2018 № 170 «Про прийняття рішення про приватизацію»,
а саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – виробничий корпус за адресою: Сумська область,
м. Конотоп, вул. Сумська, 10ж, аукціон з умовами.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 17 вересня 2018 року № 1906 внесено зміни
до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 894 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня
за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, селище Ковалівське,
вул. Скотар Віри, 10а.

Управління продажу об'єктів малої приватизації,
тел. 200-32-46

мала приватизація
АПАРАТ ФДМУ

відділення від 24.04.2018 № 171 «Про прийняття рішення про приватизацію»,
а саме: визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – адміністративно-побутовий корпус за адресою:
Сумська область, м. Конотоп, вул. Сумська, 10е, аукціон з умовами.

(далі – ЕТС) для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист
економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для продажу на:
аукціоні з умовами – 9 282 124,31 грн (без ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 4 641 062,16 грн (без ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 4 641 062,16 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 928 212,43 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 464 106,22 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 464 106,22 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 744 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
1. Об’єкт приватизації може бути перепрофільований без збереження профілю діяльності.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового
власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності.
3. Погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом,
простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату
переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945

в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних внесків розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
Контактна особа від ДСП «Укртелефільм», відповідальна за забезпечення
можливості огляду об’єкта приватизації: Біленький Василь Володимирович,
тел. (044)583-11-98.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного майна
України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок: (044) 200-32-77, 280-42-49.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються
об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися до Фонду
державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
протягом робочого часу (понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45). Телефони для довідок: (044) 200-32-46, (044) 200-32-77; e-mail:
lunina@spfu.gov.ua.
Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: тел. (044) 200-32-46,
(044) 200-32-77, Луніна Любов Миколаївна, e-mail: lunina@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації:
Наказ Фонду державного майна України від 18 вересня 2018 року № 1195
«Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – єдиного майнового комплексу державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000113-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 92 821,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 46 410,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 46 410,63 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

результати продажу об'єктів малої приватизації

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
 Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину за адресою: Сумська область, м. Тростянець, пл. Шухляєва, 1а, балансоутримувач
– ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано юридичною особою – ТОВ
«УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ», яка визнана переможцем електронного аукціону,
за 64 512,00 грн, у т. ч. ПДВ – 10 752,00 грн.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

 Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину № 69
за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Головашівка, буд. № 69 (ст.
Головашівка, назва не чинна), балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ», яка визнана переможцем електронного аукціону, за 12 672,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 2 112,00 грн.
 Об’єкт малої приватизації – окреме майно – магазин за адресою: Сум-

ська область, Тростянецький район, сільська рада Кам’янська, «Бакирівка»
станція, балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано

Над номером працювали:
В. П. Борківська;
О. В. Царуліца;
Т. м. утеченко

юридичною особою – ТОВ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ», яка визнана переможцем
електронного аукціону, за 9 001,20 грн, у т. ч. ПДВ – 1 500,20 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
 Об’єкт малої приватизації – окреме майно – машинка швейна класу
97 А за адресою: Сумська область, м. Суми, пл. Привокзальна, 1, балансоутримувач – ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш». Приватизовано фізичною особою Кореневим М. І., яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 1 560,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 260,00 грн.
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