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Гаряча лінія Фонду державного майна України

(044) 254-29-76

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 27.09.2017 № 1491)

Тернопільська область

1. Окреме індивідуально визначене майно – будівля складу ЦО № 1 загальною
площею 944,8 м2 та будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1 282,3 м2 за адресою: 47851, Тернопільська обл., Підволочиський район, м. Скалат, вул. Грушевського, 88, що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту населення
Тернопільської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 14373153).
2. Група інвентарних об’єктів у складі: прохідна під літ. «Б» загальною площею
26,6 м2; пожежний резервуар літ. «В» загальною площею 36,0 м2; пожежний резервуар літ. «Г» загальною площею 36,0 м2; туалет під літ. «Д» загальною площею 3,2 м2
за адресою: 48431, Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Трибухівці, вул. Винниченка, 2а, що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту населення
Тернопільської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 14373153).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Херсонська область, АРК
та м. Севастополь

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності разом із земельними ділянками:
об’єкт № 1 – адміністративна будівля (літ. А) загальною площею 213,3 м2
з туалетом (літ. Б), огорожею 1, 2, 3, розташована за адресою: вул. 4-ї гвардійської механізованої бригади, 26в, м. Берислав, Бериславський р-н, Херсонська
область. Майно перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Херсонській області.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 970,0 м2;
об’єкт № 2 – група інвентарних об’єктів, а саме: будівля лінійної ділянки (літ.
А) загальною площею 32,2 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею
95,4 м2, навіс (літ. В), гараж на 7 боксів (літ. Г) загальною площею 341,1 м2, бетонне вимощення площею 783,0 м2 (І), ворота (№ 2) площею 12,4 м2, огорожа (№ 3)
площею 352,7 м2 за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Некрасова, 10.
Майно перебуває на балансі ДП «Укрводсервіс».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,1717 га;
об’єкт № 3 – одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 161,8 м2 за адресою: вул. Центральна (колишня: вул. Пролетарська), 20,
м. Олешки (колишнє: м. Цюрупинськ), Херсонська обл. Майно перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Олешківському районі
Херсонської області.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,4696 га.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з
дати опублікування цього оголошення за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, e-mail: kherson@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі.

Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації

ОДЕСЬКА область

(0-800) 50-56-46

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі об’єкта державної власності –
єдиного майнового комплексу Державного підприємства
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Лиманський р-н, 21-й км Старокиївського шосе, 55«д».
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енергозберігаючих
технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташоване в Лиманському
районі (на території Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2,
у т. ч.:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до якого входять дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три
дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ.
В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а
(літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З)
з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею
1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н,
О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 одиниць.
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці 4,6 га, підприємство
забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання
демонтоване і на підприємстві відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, які підлягають капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га.
Кадастровий номер 5122786400:01:001:2882.
Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого
майна підприємства.
Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 1 500,00 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.06.2017: дебіторська – 1,4 тис. грн, кредиторська – 5976,3 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7
тис. грн, зі страхування – 1 689,4 тис. грн, перед бюджетом – 2 514,3 тис. грн, інші
зобов’язання – 936,9 тис. грн, збитки за І півріччя 2017 року – 335,2 тис. грн.
Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний
інженер, обслуговуючий персонал (2 особи), кількість робочих місць – 5.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 788 546,00 грн.
ПДВ – 3 757 709,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 22 546 255,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке приватизується.
2. Ураховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець
самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
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3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у
кількості 10 одиниць.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації
об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Протягом 6 місяців після підписання акта приймання-передачі: здійснити
необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і
штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку;
здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси.
3.5. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта
приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на 30.06.2017
у сумі 5 976,3 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7
тис. грн, зі страхування – 1 689,4 тис. грн, перед бюджетом – 2 514,3 тис. грн, інші
зобов’язання – 936,9 тис. грн та погашення кредиторської заборгованості, яка буде
визначена за період з 30.06.2017 до дати підписання акта приймання-передачі.
4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з
регіональним відділенням.
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно
з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 2 254 625,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
філією «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ» 27 жовтня 2017 року,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на адресу веб-сайта ПАТ ДАК «НМАЦ»: www.
nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу ПАТ ДАК «НМАЦ» (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109,
тел. 731-50-36.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: магазин (літ. А-1) з погребом загальною площею 126,5 м2 (разом із земельною ділянкою),
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об'єкт: група інвентарних об’єктів нежитлової нерухомості у
складі: одноповерхова будівля магазину площею 95,8 м2 ІV групи капітальності з
підсобною спорудою підвалу (погребу) площею 30,7 м2 ІІ групи капітальності. На
даний час об’єкт корисно не використовується. Місце розташування: в оточенні
одно- і двоповерхової житлової та громадської забудови, виробничих об’єктів,
задовільний транспортний та пішохідний доступ в межах населеного пункту. Доступ до необхідних інженерних мереж та комунікацій, як то централізовані електропостачання, водопостачання, газопостачання, сприяють певній інвестиційній
привабливості даного об’єкта нерухомості.
Відомості про земельну ділянку: площа – 351,0 м2, у т. ч. під будівлями –
163,0 м2, під проїздами, проходами та площадками – 188,0 м2. Дані об’єкти розташовані в межах земельної ділянки, державної власності з кадастровим номером
5924755800:02:001:1014 за цільовим призначенням «для роздрібної торгівлі та
комерційних послуг».
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 49 110,00 грн,
у т. ч. вартість земельної ділянки – 11 510,00 грн, вартість об’єкта – 37 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 58 932,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 9 822,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 893,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку; засоби
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 20 жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.10.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
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учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. «А-2»
загальною площею 378,0 м2.
Адреса об’єкта: 63448, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ), 14.
Балансоутримувач: ВАТ «Таранівка» (ліквідоване).
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля (колишній гуртожиток
на 48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, рік побудови – 1990.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 960,00 грн.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів
незавершеного будівництва державної власності
1. Назва об’єкта: квартира № 1 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень,
що входять до складу об’єкта оцінки, становить 117,3 м2, у т. ч: площа забудови квартири (незавершеної) – 32,6+46,0 м2; тераси – 11,3 м2; погреба – 19,3 м2;
сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 180 600,00 грн, ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
2. Назва об’єкта: квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта оцінки, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) –36,7+46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погреба – 17,9 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 197 500,00 грн, ПДВ: 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 грн.
3. Назва об’єкта: квартира № 3 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта оцінки, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) –36,7+46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погреба – 17,9 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 197 500,00 грн, ПДВ: 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 грн.
4. Назва об’єкта: квартира № 4 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта оцінки, становить 115,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 32,6+46,0 м2; тераси – 11,4 м2; погреба – 17,5 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 180 600,00 грн, ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
Місцезнаходження об’єктів: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільський р-н, Рівненська обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Незавершене будівництво квартир № 1, № 2, № 3 та № 4 в 4-квартирному
житловому будинку з господарськими будівлями, побудоване в 1998 році, законсервоване будівництво у 2002 році. Стіни квартир зведені з червоної облицьовувальної цегли та піноблоків. Покриття дерев’яно-шатрове, накритті шиферним
листом, який частково пошкоджений. Міжповерхове перекриття виконано із залізобетонних плит, вікна та двері відсутні. Внутрішні перегородки виконані на 5 %.
Сходові конструкції між поверхами та в погреби відсутні. Тераси відкриті (бетонна
стяжка, перила дерев’яні).
Сарай на 4 секції побудований на бетонних блоках та викладений із цегляної
кладки, покриття шатрово-шиферне на дерев’яних стропилах (кроквах). У кожній із
секцій є вікна та дерев’яні двері, які частково пошкоджені. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація відсутні. Об’єкт не експлуатується. Технічний
стан будівлі є задовільним та відповідає 40 % рівня будівельної готовності.
Об’єкти розташовані в межах земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,25 га, що перебуває в користуванні балансоутримувача.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єктів та ввести їх в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі із збереженням його первісного
призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єктів незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкти незавершеного будівництва в установленому законом порядку;
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови
збереження для нового власника об’єкта (об’єктів) незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ
по Рівненській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних
норм експлуатації об’єктів приватизації, правил пожежної безпеки та утримання
прилеглої території в належному санітарному стані.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 300,00 грн; ПДВ – 6 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
2. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
3. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
4. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 3 996,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за

методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 03 листопада 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн
(окремо за кожен лот) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за
ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
По квартирі № 1 та квартирі № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями грошові кошти в розмірі 21 672,00 грн та по квартирі
№ 2 та квартирі № 3 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями грошові кошти в розмірі 23 700,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805
Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 30 жовтня 2017 року включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03 листопада 2017 року
Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються (окремо по кожному лоту) в електронному вигляді
до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобова’язані
надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ків з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного
будівництва.
2. Протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва в установленому законом порядку.
3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до
вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт незавершеного будівництва.
5. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність
за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
7. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох
років з моменту придбання його покупцем.
8. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
9. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого
відчуження недійсними.
10. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності.
11. Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню.
12. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 193 596,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592
(із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
90-квартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий п’ятиповер
ховий житловий будинок площею забудови 993 м2, загальною площею 4 671,5 м2,
висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590 м3, група капітальності –
ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершенного будівництва перебуває
в занедбаному стані, початок його будівництва – понад 25 років тому, припинений
будівництвом – в 1997 році. Будівля розташована в периферійній частині міста на
відстані 500 м з виїздом на трасу у напрямі обласного центру. Вхід до будівлі забезпечується з фронтального та дворового фасадів. Всього в будівлі наявні 4 входи.
Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких розташовані
в торцях будинку. Будівля розбита на окремі дві секції. Наявні окремі входи, що
забезпечує автономність секцій. Комунікації в будівлі відсутні. Готовність об’єкта:
до 38 %. Тому, при добудові ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх приміщень.
Коефіцієнт забудови земельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 613 300,00 грн
(один мільйон шістсот тринадцять тисяч триста грн 00 коп.), ПДВ – 322 660,00 грн
(триста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп.)
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 935 960,00 грн
(один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести
його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти ро-

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору виконавців робіт із землеустрою
І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А  – нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26) за адресою:
85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 86а,
що обліковується на балансі КСП «Селидівське».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. №26), площа земельної ділянки під
забудовою – 228,1 м2, орієнтовна площа земельної ділянки – 269,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 10.07.2017
№ 1109, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 24.07.2017 № 00634, вимоги п. 6
ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею
18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5 215,0 м2 за адресою: вул. Маяковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) р-н, 87450, що обліковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель
і споруд автостанції, загальною площею під забудовами – 524,0 м2, орієнтовна
площа земельної ділянки – 5 500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011
№ 230, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ
ФДМУ по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий
оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 од. нерухомості, площа земельної ділянки – 59 000,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016
№ 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
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Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про
безоплатне зберігання).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат
«Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2
ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
V. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межо
вими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки
у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання
позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач: відсутній.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць – одноповерховий, цегляний площею
1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площею 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. Розмір
земельної ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про переліку
об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від
02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці,
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міс-

титися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 02.11.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ
приватизації та постприватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення
(61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 25.10.2017 (включно).
Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою: землеустрою підлягають земельні ділянки,
на яких розташовано державне майно:
1. Об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль за адресою:
вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою. Рішення Конотопської міської ради ХV сесії VII скликання від
28.07.2016 про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
2. Нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня У
разом із земельною ділянкою за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Гру-
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конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід

шевського (Радянська), 29, що обліковується на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га. Рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 про надання дозволу на виготовлення документації
із землеустрою.
3. Будівля магазину за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва (Комсомольська), 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 150 м2. Рішення 19 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 01.03.2017 № 79 про надання дозволу на
виготовлення документації із землеустрою.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж в
натурі, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На

роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема,
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення)
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 30.10.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 07.11.2017 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Виноградівської ОДПІ Головного Вбудовані приміщення (поз. 1, 2, 5 та7)
–
Закарпатська обл., м. Вино 73,4
394 305,00
5 років
Розміщення кафе, що не здійснює
служба України
управління ДФС у Закарпатській області (39593589), 90300, м. Виноградів, вул. Миру, 56 тел.: (03143) 2-10-75
цокольного поверху адмінбудинку літ. А
градів, вул. Миру, 56
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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
№ Назва органу
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
з/п
управління
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство обо- Філія «ЛПІ» ДП МОУ «Центральний проектний інститут»,
Нежитлове приміщення № 53 за
Інформація відсутня м. Львів,
18,0
246 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації на площі, що не використовуєтьрони України
ЄДРПОУ, м. Львів, вул. тел. (032)
гальною на другому поверсі будівлі
вул. І. Франка, 61
станом на 30.06.2017
ся для провадження підприємницької діяльності і становить до 50 м2
2 Міністерство осві- 02071010, Національний університет «Львівська політехніка»,
Частина бічного фасаду навчального Інформація відсутня м. Львів, вул. С. Бан18,0
82 973,00
2 роки 364 дні
Розміщення зовнішньої реклами на будівлі
ти і науки України м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-30-69
корпусу № 6а
дери, 32а
станом на 31.07.2017
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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба 02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028, Нежитлове приміщення другого поверху (кімн. № 16,
Рівненська обл., м. Дубровиця,
42,9
65 051,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що проводить
статистики України м. Рівне, вул.Короленка, 7, тел. (0362) 26-68-04
17, 18) адміністративного будинку
вул. У. та А. Гольшанських, 2
діяльність у сфері права (нотаріальні послуги)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
–

найменування

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Державна фіскальна
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655 м. Київ-53, Львівслужба України
ська площа, 8 тел. (044) 272-51-59

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Нежитлові приміщення 39292197.11.ААААЖЖ973 Сумська обл., Ямпільський р-н,
344,2
360 560,00
м. Дружба, вул. Базарна, 2
станом на 31.05.2017

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 364 дні
Розміщення шкільних автобусів
та комунальної техніки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 08676323, Ізяславське РВ УМВС України в Хмельницькій області, вул. Гру- Частина даху та одне
08676323.1.СОТББГ032 вул. Грушевського, 24, Хмельницька
4,0
54 664,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій,
справ України
шевського, 24, Хмельницька обл., м. Ізяслав, 30300, тел. (03824) 4-12-16 антено-місце
обл., м. Ізяслав, 30300
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області,
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
02357999.1. АААДЕЖ376 вул. О. Дашковича,
45,82
154 924,45
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва поліграфічної продукції та викорисстатистики України вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48
двоповерхової прибудови до адмінбудівлі
39, м. Черкаси
тання площ загального користування
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, 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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012,
Приміщення цокольного поверху будівлі 02071240.1.ХДОБКЕ 208 м. Чернівці, вул. Садова, 5
197,2
3 660 156,00
На 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів піді науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
навчального корпусу (літ. А-ІІІ)
станом на 30.06.2017
акцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна
максимально
плоза незалежною
можливий
мета використання
2
ща, м
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і науки
02070921, Київський національний технічний університет України «Київський політехнічний Нерухоме майно – частина холу на першо–
м. Київ, просп. Пере20,0
286 000,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
України
інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89
му поверсі будівлі навчального корпусу № 7
моги, 37к
станом на 30.06.2017
групи, у начальному закладі
2 Міністерство енергетики та ву- 37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 01601,
Нерухоме майно – частина нежитлового при- 37471933.1.ЖРЕЕПН 287 м. Київ, вул. Богдана
3,0
75 970,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
гільної промисловості України м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. 206-38-44
міщення у цоколі адміністративної будівлі
Хмельницького, 4
станом на 30.06.2017 11 місяців крім товарів підакцизної групи (погодинно 45 годин на місяць)
3 Міністерство освіти і науки
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інсти- Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
м. Київ, вул. Академі- 190,0
2 758 900,00
2 роки
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
України
тут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 204-82-82
цокольного поверху будівлі гуртожитку № 8
ка Янгеля, 20
станом на 30.04.2017 11 місяців групи
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)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення (№ 104)
адміністративної будівлі площею 14,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, бульв. Олександрійський, 12 (бульв. 50-річчя Перемоги, 12).
Балансоутримувач: Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.03.2017 становить 116 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення фінансової установи.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 40 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень 2017
року становить 3 866,67 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 роки.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 11.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).

№ 78 (1098)

5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним суми місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
явності). При цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до
18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлове приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 загальною
площею 9,6 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету
технологій та дизайну, за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2017 становить 147 900,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти
і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить
760,80 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції – 1,0 м2 та канцтоварів – 7,0 м2, що
призначається для навчального закладу; розміщення ксерокопіювальної техніки
для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів – 1,6 м2; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку;
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на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання
договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про
оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови
від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
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 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі загальною площею
464,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка», за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2017 становить 6 310 305,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство культури
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить
94 749,04 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення офіса; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 4 роки 11 місяців; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача
і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; проведення ремонтних робіт орендарем власним коштом
в орендованих приміщеннях згідно з дизайн-проектом, розміщеним на сайті: http://
www.dovzhenkocentre.org/ (документ – «проект»); претендент на участь у конкурсі
зобов’язаний ознайомитись на інтернет-ресурсі: http://www.dovzhenkocentre.org/
(документ – «стратегія») зі стратегією розвитку балансоутримувача; здійснення
нотаріального посвідчення договору оренди за рахунок коштів орендаря; у разі
відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди
державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу. Тимчасово до 31 грудня
2019 року орендна плата у повному обсязі спрямовується на виконання статутних
завдань балансоутримувача.
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 1 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2, реєстровий номер
майна 14297707.1.ЛУЮЧЕК043, що перебуває на балансі ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
55 (частина нежитлового приміщення на «0» поверсі будівлі). Ринкова вартість
об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017 становить
45 688,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство молоді та
спорту України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить 353,02 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення
торговельного обладнання з продажу кави та гарячих напоїв (9 %); найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з
урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної

безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного
доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому
підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення
або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
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 30 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення загальною площею 30,0 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», за адресою: м. Київ, вул. Е. Потьє, 18 (приміщення 1-го поверху спортивного комплексу «Економіст»). Ринкова вартість об’єкта оренди
згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017 становить 393 450,00 грн
без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить
5 066,83 грн без урахування ПДВ; мета використання: організація торговельного
майданчика у формі мобільного харчування (15 %); найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного
доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому
підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення
або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого
майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати,
визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 4):
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;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для
об’єктів 1 – 2); завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди;
для об’єкта 2 – роздрукована версія стратегії розвитку балансоутримувача,
завірена належним чином орендарем.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наяв-

ності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Навчального центру Державної прикордонної служби України
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: відділення
квартирно-експлуатаційного забезпечення відділу матеріального забезпечення
Навчального центру Державної прикордонної служби України, адреса: 19601,
м. Черкаси, с-ще Оршанець, вул. Підполковника Красніка, 1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: комплекс технічних майданчиків з бетонного покриття розміром 4 м х 4м, 13 м х 6,5 м та 9,5 м х 6,2 м
загальною площею 159,4 м2, що перебуває на балансі Навчального центру Державної прикордонної служби України, адреса: 19601, м. Черкаси, с-ще Оршанець,
вул. Підполковника Красніка, 1.
Мета оренди: інше використання нерухомого майна – розміщення модульної котельні.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – серпень 2017 року становить 1 656,25 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди; компенсація витрат
переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; страхування орендованого майна протягом 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; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку
у розмірі, не меншому ніж місячна орендна плата; зобов’язання не зберігати і
не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні,
радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта
оренди; зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду; зобов’язання виконувати
всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм
експлуатації приміщення; заборона суборенди, приватизації та переходу права
власності на орендоване майно.
Строк оренди – 2 роки 11 місяців 30 днів з 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.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням мети використання; документи,
визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; посвідчені нотаріально копії ідентифікаційного номера, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; декларацію про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції із зазначенням виконання основних умов конкурсу та
вимог до використання об’єкта і розмір орендної плати подаються в окремому
непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника
конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 17 календарних днів з дати
опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (0472) 45-33-47.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Кропивницький про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Кропивницький, адреса: 25006, м. Кропивницький, пров. Училищний, 8.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 480,0 м2 в буд. № 91 (будівля 1963 року побудови) військового містечка № 25 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н,
смт Лісове.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 2 490,00 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсацію витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна за власний
рахунок; страхування орендованого майна на користь балансоутримувача; здійснення заходів захисту навколишнього середовища з дотриманням екологічних
норм експлуатації приміщення; дотримання вимог перепускного режиму військової частини; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями;
забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку
у розмірі, не меншму ніж дві місячні орендні плати; використання приміщення в буд.
№ 91 під розміщення та експлуатацію котельного обладнання, що працюватиме
на альтернативних видах палива.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту публікування цієї інформації.
Телефон для довідок (0522) 27-79-06.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 18 площею
80,8 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Присяжнюк Ю. Ф. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 11.09.2017: відновна – 31 996,54 грн; залишкова – 17 106,27
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі
(літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України
у Шаргородському районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану
(колишня Леніна), 250. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 14.09.2017: відновна – 633,00 грн; залишкова – 343,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
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 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 42 площею
30,2 м2 у підвалі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А). Балансо
утримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Громадська організація
Бершадське районне козацьке товариство «Бершадський окремий козацький полк».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 53 001,38 грн; залишкова –
37 405,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 13 – № 18)
загальною площею 136,7 м2 будівлі котельні (літ. Г) науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів. Балансоутримувач: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 104. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Комунальне
підприємство «Вінницяоблтеплоенерго». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 6 приміщень. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2017:
залишкова – 64 146,36 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
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
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 2 (2,1 м2),
№ 3 (11,2 м2), № 4 (12,6 м2), част. № 9 (1,45 м2), част. № 18 (1,2 м2), част.
22 (2,39 м2) загальною площею 30,94 м2 на 11-му поверсі адміністративної
будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,
15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – відділ освіти Вінницької районної дер-
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жавної адміністрації Вінницької області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 4 частини
приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 17 638,82 грн; залишкова – 1 548,97
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 44,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Локост».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 44,01 м2 в адміністративній будівлі та частина приміщення гаража-сараю (літ. Б) площею
24,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Островського, 46. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення з димовою трубою від котлів площею 85,0 м2 (у т. ч.: котельня площею 73,9 м2 та коридор площею
11,1 м2) у господарському корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей» (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «Енергопас».
 Об’єкт оцінки № 4: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Почуйки»
площею 108,3 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: в заплаві р. Камянка в межах
с. Почуйки Попільнянського р-ну Житомирської обл. Балансоутримувач: ДП «Укр
риба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Савчук О. М.
 Об’єкт оцінки № 5: частина майна колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба», а саме: сушильна камера (літ. Н) площею 37,13 м2, будівля туалету
(літ. М) площею 16,33 м2, ізолятор (літ. О) площею 73,92 м2, душова – пральна (літ.
П) площею 143,01 м2, гуртожиток (літ. Р) площею 284,39 м2, спальний корпус 5 Г
(літ. С) площею 230,64 м2, спальний корпус 5 В (літ. Т) площею 224,29 м2, спальний
корпус 5 А (літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний корпус 5 Б (літ. Х) площею 225 м2,
будиночок для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м2, кінотеатр літній (літ. Ч) площею 370,2 м2,
бесідка (літ. Ш) площею 5,85 м2, водойма пожежна (літ. Щ) 20 м3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська сільська рада,
Зарічанський військовий лісгосп, квартал 5, виділ 18. Балансоутримувач: ПП «ЄВМСтандарт» (м. Житомир, просп. Меблевий, 3а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «ЄВМ Стандарт».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області 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 назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 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
 Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення майстерні площею 1,0 м2 (поз. 7 згідно з планом) на першому поверсі будівлі команднодиспетчерського пункту (КДП РСП) літ. «Р-І». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 145. Найменування балансоутримувача:
Львівський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-3883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
На підставі показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки мана, наданих ФДМУ листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна
ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця, – 2 200,00 грн.
Подібними об’єктами є: приміщення, частини приміщень та будівель, зокрема для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
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На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 38,83 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ТОВ «Альянс-Консалтинг ІФ».
 2. Приміщення загальною площею 25,2 м2 адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Івано-Франківської філії українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ТОВ «Альянс-Консалтинг ІФ».
 3. Приміщення загальною площею 5,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління державної
казначейської служби України в Івано-Франківській області, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Дністровська, 14. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ПрАТ «Українська фінансова група».
 4. Приміщення загальною площею 276,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі та зовнішня площадка площею 77,3 м2, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Запланована дата оцінки:
30.09.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – підприємець Мартинюк О. В.
 5. Приміщення Гаврилівської ветдільниці Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини площею 36,4 м2, що обліковується на балансі Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини, за адресою: Івано-Франківська
обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівна, вул. Українська, 61. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Гавкалюк Галина Іванівна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформацію про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до
надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 45,6 м2 та приміщення сараю площею 12,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Центральна (Леніна), 103/7, що перебувають 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., смт Добровеличківка,
вул. Центральна (Леніна), 103/7. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Площа земельної ділянки:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: смт Добровеличківка,
вул. Центральна (Леніна), 103/7. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Добровеличківського району (тел. (097) 835-44-63, Надія Іванівна).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення операційного залу площею
6,0 м2 на першому поверсі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська
дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної ділянки: 6,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Куценко Андрій Дмитрович (тел. (095) 423-61-38).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху корпусу навчальних майстерень
площею 98,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Шатила, 4, що перебувають на балансі державного навчального закладу «Вище
професійне училище № 9 м. Кіровоград». Найменування балансоутримувача: державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Шатила, 4. Мета проведення незалежної оцінки: 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 20.09.2017, тис. грн – 36,9952. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної ділянки: 98,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (тел. (050)
778-27-72, (067) 216-65-60, Михайленко Анатолій).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 22.03.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки
майна у І кварталі 2017 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам
робіт, повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна та дахів, становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами для об’єктів № 1, 2 є будівлі та нежитлові приміщення, для
об’єкта № 3 – дахи та споруди для розміщення операторів мобільного зв’язку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 13.10.2017 включно у робочий час до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 20 жовтня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 105)
загальною площею 15,1 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової нежитлової
будівлі № 2 (інв. № 10310004). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 275. Балансоутримувач: Лисичанський державний
гірничо-індустріальний коледж. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2017. Платник: ФОП Гнєдков А. В.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну доку
ментацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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 Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 17 жовтня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення на другому поверсі триповерхової будівлі Палацу спорту (інв. № 10310001) загальною площею
818,1 м2, а саме: нежитлове приміщення (спортивний зал) площею 718,2 м2 та нежитлове приміщення (спортивний зал) площею 99,9 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Б. Хмельницького, 100. Балансоутримувач: ВП «Рубіжанський політехнічний коледж О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017. Платник: Дитячо-юнацька спортивна школа № 1
Рубіжанської міської ради в Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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 Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 24 жовтня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення площею
4,0 м2 на першому поверсі корпусу патологічної анатомії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Гуменчук Ольга Михайлівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення вестибуля
загальною площею 6,6 м2 на першому поверсі чотириповерхової цегляної
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Шімзерів, 3а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Жилкін Вадим Ольгертович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 55а загальною площею
12,9 м2 на другому поверсі стоматологічного центру. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський національний
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медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Усмішка плюс».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове технічне приміщення № Х загальною
площею 4,6 м2 на дев’ятому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Зелена, 105. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Львівський
коледж будівництва, архітектури та дизайну». 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. Зелена, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Радар-Сервіс».
 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частини нежитлового
вбудованого приміщення лінійно-апаратного залу (ЛАЗ) № 85 загальною площею 1,0 м2 на другому поверсі будівлі командно-диспетчерського пункту (КДП)
літ. «Б-6». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 217. Балансоутримувач: Львівський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства
обслуговування повітряного руху 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. Любінська, 217. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ДАТАГРУП».
 6. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення № 108-109, 110, 121 загальною площею 37,7 м2 на другому поверсі двоповерхової цегляної будівлі аеровокзалу Аеропорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 34,0 м2 (2 приміщення по 17,0 м2) на другому поверсі будівлі нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
43,1 м2 на п’ятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП ДІПМ «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (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. Генерала Чупринки,
71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ГО «Фонд Архистратига Михаїла».
 9. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною
площею 1,0 м2 на першому поверсі навчальної пожежно-рятувальної частини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 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. Клепарівська, 35. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Колос Юліан Андрійович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частини металоконструкції башти на території майданчика № 2 об’єкта ТРЛК-1 загальною площею 19,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рудківці, вул. Польова,
1. Балансоутримувач: РСП «Київцентраеро» Украероруху. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рудківці,
вул. Польова, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі
2
площею 67,5 м (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя,
25, м. Полтава. Балансоутримувач: ДП «Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект» (м. Полтава). Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ».
 2. Назва об’єкта: частина холу на першому поверсі навчального корпусу
площею 2,0 м2 (торгівля). Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 64а,
м. Полтава. Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне
училище». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Лошук Л. Д.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 64,9 м2 (розміщення
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. М. Бірюзова, 90/14, м. Полтава. Балансоутримувач: ПТУ № 4. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Заклад об’єднання громадян «Полтавська обласна автомобільна школа ВСА».
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення матеріально-технічного складу площею 44,0 м2 (розміщення котельні). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Матросова, 39, м. Заводське, Полтавська обл. Балансоутримувач: Лохвицький
механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Тепло Розвиток».
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 34,6 м2 (розміщення
майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська
обл. Балансоутримувач: УДК СУ у Миргородському районі Полтавської області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
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разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Некрилов М. С.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 4,0 м2 (розміщення
ксерокса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Тирнівська, 21, м. Лубни, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Лубенський лісотехнічний коледж. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Безкровна О. Г.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 20.10.2017 включно.
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, конкурси відбудуться 26.10.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення третього поверху навчального
корпусу № 4 площею 14,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Толстого, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП Леміч Ігор Миколайович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: «Гральний павільйон», інвентарний № 4711/400,
реєстровий номер № 24584661.339.АААЖАГО72, площею 71,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Рівненська АЕС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Вознюк Галина Петрівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі гуртожитку площею 118,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та
бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 40. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
Всеукраїнська громадська християнсько-просвітницька організація «Нова Надія».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Міндоходів у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Відінська, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укргазбанк». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі «Відділу профілактичної дезінфекції» площею 42,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Кузнецовська санітарно-епідеміологічна станція об’єкта з особливим режимом роботи МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Кондратюк Наталія Володимирівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у
Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. У. та А. Гольшанських, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Теплосервіс»
Дубровицької районної ради. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-

тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина конструкції даху площею 92,0 м2 та
частина приміщень технічного поверху площею 12,66 м2 багатоповерхової громадсько-адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 45. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу площею 94,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Коперніка, 44. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Весельська Валентина
Петрівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,2 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Зарічненське об’єднанане управління
Пенсійного фонду України Рівненської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Л. Українки, 3. Мета проведення оцінки: визначен
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого
вору 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: ПАТ «Державний
ощадний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 842,77 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Рівненська дитячо-юнацька спортивна
школа № 5. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення студентської їдальні загальною площею 322,2 м2 та частки площ спільного користування – 14,7 м2,
що перебувають на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Винниченка, 6, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гуляк Неоніла Юліанівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2017: 666 446,94 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 349,0 м2 на цокольному поверсі навчального корпусу № 4 з їдальнею, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Руська, 56а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марканич Анатолій
Михайлович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2017:
10 004,78 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адмінбудинку загальною
площею 449,1 м2 (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер
29ОМ), інвентарний номер 00025, реєстровий номер 14312022.АААДКК723,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Т. Шевченка, 25, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
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управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Креатор-Буд».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: 376 000,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина холу загальною площею 4,0 м2 на
другому поверсі семиповерхового навчального корпусу № 5 юридичного
факультету Тернопільського національного економічного університету,
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Данилишин Ігор Богданович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2017: 828,90 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежиле приміщення другого поверху
(приміщення 1-16) нежитлового приміщення банку загальною площею 20,1 м2,
що перебуває на балансі Заліщицької районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Українська, 60, смт Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Вербіцька Надія Богданівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 1 946,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А  – група
інвентарних об’єктів у складі: прохідна під літ. «Б» загальною площею 26,6 м2;
пожежний резервуар під літ. «В» загальною площею 36,0 м2; пожежний резервуар під літ. «Г» загальною площею 36,0 м2; туалет під літ. «Д» загальною площею
3,2 м2, що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,
відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на
01.09.2017: 214 976,00 грн. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,8837 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Винниченка,
2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі оборони. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 399 255,66 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 40квартирний житловий будинок (друга черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 10.10.2016: 28 333,00 грн. Кількість
земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2211 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська обл.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право оренди
земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 231 270,60 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату
проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт для об’єктів 1,
2, 3, 4, 5 не повинен перевищувати 5 календарних днів, для об’єктів 6, 7 – 15 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні
пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, яких не
перевищує 2 200,00 грн, об’єкта № 7 – не перевищує 8 900,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення,
частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами, подібними до об’єктів оцінки
№ 4, 5, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної,
торговельно-офісної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта
оцінки № 6 – нерухоме майно – будівлі і споруди виробничої, виробничо-складської
та складської нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 7 –нерухоме
майно – об’єкти незавершеного будівництва.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Повернення в державну власність.
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна ділянка державної власності за адресою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на ній розташований. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27. Мета проведення незалежної
оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону – земельної ділянки державної
власності за адресою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком,
який на ній розташований. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): –. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 13.06.2017.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація
№
Мета провемісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
про замовниз/п
дення оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Частина нежитлового приміщення в фойє службового
ВизначенПАТ КБ «Привходу на 2-му поверсі, у вісях У-17, 18 площею 2,0 м2
ня вартості
ватБанк»
об’єкта з
та частина нежитлового приміщення на 4-му поверсі,
метою продоцентральний вхід, у вісях М-9, 10 площею 2,0 м2 будівлі
оперного театру (інв. № 103/001, літ. «А-7») загальною
01.10.17 вження договору оренди
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25,
що перебуває на балансі ДП «Харківський національний
академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка», 38385217, тел.: 700-40-46, 700-40-42
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Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація
№
Мета провемісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
про замовниз/п
дення оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 5, 7 першого
ВизначенПАТ «Укрпоповерху дев’ятиповерхового гуртожитку (літ. «А-9»)
ня вартості
шта»
загальною площею 90,5 м2 за адресою: м. Харків,
об’єкта з
03.09.17
вул. Луї Пастера, 177, що перебувають на балансі
метою продоХарківського національного економічного університету
вження догоімені Семена Кузнеця, 02071211, тел. 702-07-17
вору оренди
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 на четвертоВизначенТОВ «ЕКОму поверсі 4-поверхової виробничої будівлі з підвалом
ня вартості
ПРОФПРО(корпус № 5-А), інв. № 99006, загальною площею
об’єкта з
ЕКТ»
08.09.17
82,72 м2 за адресою м. Харків, вул. Г. Рудика, 8,
метою продощо перебувають на балансі ДНВП «Об’єднання Комувження догонар», 14308730, тел. 707-01-72
вору оренди
4 Нежитлові приміщення частини технічного поверху –
ВизначенПрАТ «ВФ
2
2
6,0 м та частини покрівлі – 10,0 м 9-поверхового
ня вартості
Україна»
гуртожитку № 2 (літ. А-9, інв. № 68494) загальною
об’єкта з
24.09.17 метою продоплощею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців
Широнінців, 43а, що перебувають на балансі Націовження догонального університету «Юридична академія України
вору оренди
ім. Ярослава Мудрого», 02071139
5 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі двоВизначенФОП Худолєповерхової будівлі комбінату побутового обслуговуня вартості
єв С. Ю.
вання (інв. № 1030033) площею 10,44 м2 за адресою:
об’єкта з
07.08.17 метою продоХарківська обл. Харківський р-н, с. Комуніст, учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на
вження догобалансі Харківського національного аграрного універсивору оренди
тету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (0572) 93-71-46
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 710А – 15,8 м2 та
ВизначенПрАТ «ВФ
частину даху – 41,4 м2 на 7-му поверсі 7-поверхової
ня вартості
Україна»
адміністративної будівлі (літ. Г-7, інв. № 142011) заоб’єкта з
09.10.17 метою продогальною площею 57,2 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Московський, 299, що перебувають на балансі Державвження догоного підприємства завод «Електроважмаш», 00213121,
вору оренди
тел. 94-98-90
7 Одноповерхова будівля гаража (склад, виробничі май- На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
стерні) загальною площею 57,2 м2 за адресою: Харків- дення договору ня вартості
ська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що перебуває на проведення об’єкта оренди
на балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
незалежної з метою перетел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
8 Одноповерхова будівля складу (магазин, виробничі
На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
майстерні) загальною площею 72,5 м2 за адресою:
дення договору ня вартості
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 4, що пе- на проведення об’єкта оренди
ребуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
незалежної з метою пере33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
9 Одноповерхова будівля гаража (склад, виробничі май- На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
стерні) загальною площею 76,8 м2 за адресою: Харків- дення договору ня вартості
ська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що перебуває на проведення об’єкта оренди
на балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
незалежної з метою перетел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
10 Одноповерхова будівля складу (магазин, склад, вироб- На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
ничі майстерні) загальною площею 186,7 м2 за адре- дення договору ня вартості
сою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 4,
на проведення об’єкта оренди
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
незалежної з метою пере33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
11 Частина одноповерхової будівлі промскладу (склад,
На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
2
виробничі майстерні) загальною площею 269,4 м
дення договору ня вартості
за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна,
на проведення об’єкта оренди
24, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсер- незалежної з метою перевіс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
12 Одноповерхова будівля складу з котельнею (виробничі На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
2
майстерні) загальною площею 356,5 м за адресою: дення договору ня вартості
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що пена проведення об’єкта оренди
ребуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
незалежної з метою пере33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
13 Одноповерхова будівля солдатської чайної № 5
ПП «СЕРЖ»
На дату укла- Визначен(кафе, магазин, склад) загальною площею 40,0 м2
дення договору ня вартості
за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, В/чА-0501,
на проведення об’єкта оренди
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», незалежної з метою пере33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
дачі в оренду
оцінки
14 Одноповерхова будівля складу (магазин, виробничі
На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
майстерні) загальною площею 502,5 м2 за адресою: дення договору ня вартості
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 4, що пе- на проведення об’єкта оренди
ребуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
незалежної з метою пере33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
15 Одноповерхова будівля торговельного павільйону за- На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
гальною площею 10,9 м2 за адресою: Харківська обл., дення договору ня вартості
м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває на балан- на проведення об’єкта оренди
сі Концерну «Військторгсервіс», 33689922, тел.: (044)
незалежної з метою пере243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
16 Одноповерхова будівля торговельного павільйону за- На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
гальною площею 47,2 м2 за адресою: Харківська обл., дення договору ня вартості
м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває на балан- на проведення об’єкта оренди
сі Концерну «Військторгсервіс», 33689922, тел.: (044)
незалежної з метою пере243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
17 Одноповерхова будівля збірно-розбірного павільйону На дату укла- ВизначенПП «СЕРЖ»
(магазин № 22) загальною площею 94,4 м2 за адре- дення договору ня вартості
сою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8,
на проведення об’єкта оренди
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», незалежної з метою пере33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
оцінки
дачі в оренду
18 Одноповерхова будівля складу з кімн. № 1, 2, 3, 4
ВизначенПП «СЕРЖ»
На дату укла(магазин, склад, виробничі майстерні) загальною плоня вартості
дення договору
щею 139,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
об’єкта оренди
на проведення
вул. Гвардійська, 8, що перебуває на балансі Концерну
з метою перенезалежної
«Військторгсервіс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36,
дачі в оренду
оцінки
(044) 243-39-44
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); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів
приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією відносно 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). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017
№ 10-36-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв) – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9
тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис.
од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на
земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків,
завданих державі, – 5,6 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7, 4 тис. грн; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис.
грн; пакета акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізованої техніки – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід 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. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі п’ятиповерхового житлового будинку площею 10,5 м2 (вул. Глібка, 17,
м. Умань, Черкаська обл.), частина приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 31,08 м2 (вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська
обл.). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Глібка, 17,
м. Умань, Черкаська обл.; вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Масловатий С. О. Дата оцінки: 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору на першому поверсі головного навчального корпусу № 1 площею 10,37 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 4, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Проценко Р. Ю. Дата оцінки: 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху основного корпусу з підвалом загальною площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна

установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Суворова, 10, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: кафе в навчальному корпусі № 3 площею 89,9 м2,
частина приміщення вестибуля в навчальному корпусі № 3 площею 6,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 79,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Яненко Т. О. Дата оцінки: 30.09.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанси». Дата оцінки: 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення в холі на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 6,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Масловатий С. О. Дата оцінки: 30.09.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів –
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн;
окремо розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 700,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові комплекси –
28 200,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 600,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 24 жовтня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 30 жовтня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі брагореактифікаційного
відділення (літ. Б.б.) площею 36,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Лужани, вул. Центральна, 53. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 5 683,68 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної
ділянки, усього: 3,5299 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл.,
Кіцманський р-н, смт Лужани, вул. Центральна, 53. Цільове призначення земельної
ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 8 203 155,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщення будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною площею 187,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький коледж Львівського національного аграрного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Доброго, 4. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-4484. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 38 325,49 грн станом на 31.08.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,4901
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Доброго, 4. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування нежитлових будівель (1.12.3 освіти).
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки,
орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкт
№ 1 – юридична особа – ПАТ «Київстар»; об’єкт № 2 – ФОП Шеромова Тетяна
Василівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є інженерні споруди, передавальні
пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частини будівель, які
за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
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ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 25,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Гонча, 37. Платник робіт з оцінки – ФОП Даниленко М. М.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості

для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та до-

датках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 18.05.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 44,0 м2 першого поверху навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Краматорський технологічний технікум (код за ЄДРПОУ 03062935). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 36. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 другого поверху будівлі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет, код за ЄДРПОУ
26593428. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Будівельників, 129. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 440,0 м2. Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ
«Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245). Місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Мета оцінки: визначення вартості
об’єкта приватизації з метою продажу конкурентним способом. Переможець конкурсу –
ТОВ «Бізнес-Група Співдружність». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 4 000 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 031,9 м2. Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ
«Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245). Місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Мета оцінки: визначення вартості
об’єкта приватизації з метою продажу конкурентним способом. Переможець конкурсу –
ТОВ «Бізнес-Група Співдружність». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 4 000 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (приміщення (кафе)) (літ. Б-1) загальною площею 269,9 м2 з сараєм (літ. В), навісом (літ. Г), замощенням (літ. І). Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245).
Місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви,
буд. 16а. Мета: визначення вартості об’єкта приватизації з метою продажу конкурентним способом. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність». Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 6 000 грн, строк виконання –
15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що відбувся 18.05.2017
1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:1197. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради. Розмір земельної ділянки: 0,0316 га. Конкурсною комісією визнано конкурс таким, що не відбувся,
у зв’язку з відсутністю учасників конкурсу.
2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:0638. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, пл. Базарна, 2. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради. Розмір земельної ділянки: 0,0204 га. Конкурсною комісією визнано конкурс таким, що не відбувся,
у зв’язку з відсутністю учасників конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення незалежної
оцінки майна, що відбувся 18.05.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту: нежитлові приміщення площею
19,6 м2 у будівлі (магазин № 11) (літ. Б-ІІ), що перебуває на балансі Житомирської філії концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт Озерне, вул. Авіаційна, 3а (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання –
5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 10,9 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Ємільчинському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання –
5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 72,8 м2 на 1-му поверсі відділення поштового
зв’язку, що перебувають на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Жовтнева, 2 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
частина приміщення гаражів (літ. А) площею 100,6 м2, що перебуває на балансі
Малинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 8а (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлове приміщення площею 32,8 м2 на 1-му поверсі будівлі Центру поштового
зв’язку, що перебуває на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського, 20 (вартість виконання –
1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 13,1 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України
у Пулинському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Пулини, вул. Шевченка, 130 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарні дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 299,0 м2 у будівлі (літ. А) магазину № 7, що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. 9-ї Пятирічки, 6а
(вартість виконання – 1 550,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
ТОВ багатопрофільна фірма «Консул ЛТД» по об’єктах:
частина нежитлових приміщень площею 75,7 м2 на цокольному поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного
ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Володимирська (Маяковського), 16 (вартість
виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою:
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 (вартість виконання – 1 550,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою:
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 (вартість виконання – 1 550,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 18.05.2017
Для проведення незалежної оцінки:
колісних транспортних засобів: легкового автомобіля ВАЗ 21099, 2004 року випуску, державний номер АО 1182 АА, номер кузова Y6D21099040001651; легкового автомобіля SUZUKI Swift, 2003 року випуску, державний номер АО 5501 BK, номер кузова
TSMMAB35S00923278; мікроавтобуса MAZDA E-2200, 1997 року випуску, державний
номер АО 4957 ВА, номер кузова JMZSR1L3200802491, місцезнаходження об’єкта:
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90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Духновича, 17 з метою його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр», на таких умовах: вартість послуг – 2 700,00 грн, термін виконання – 7 днів;
майна, викраденого з майданчика вилучених транспортних засобів Закарпатської митниці ДФС (м. Виноградів, вул., Копанська, 90) легкового автомобіля марки
«TOYOTA LAND CRUISER PRADO», реєстровий номер Словацької республіки KN798DT,
номер кузова JTEBH3FJ20K108686, 2013 р. в., тип двигуна – дизель, об’єм двигуна –
2 982 см3, місць для сидіння – 7, вилученого по справі про ПМП № 0257/305000018/17
від 07.02.2017 та прийнятого на склад митниці, місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Виноградів, вул. Копанська, 90 з метою визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр», на таких умовах: вартість послуг – 1 500,00
грн, термін виконання – 7 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 19.05.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
окремо розташованої будівлі металообробної дільниці (літ. А, А’, приміщень з № 1
до № 4 включно) загальною площею 152,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., с. Новогупалівка, вул. Леніна, 44. Балансоутримувач майна: Вільнянське
міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного управління
водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 1 до № 14 включно, вбудованих в перший поверх
двоповерхової будівлі магазину (літ. А-2), загальною площею 255,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 69а. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт
з оцінки – 4 050 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
частини нежитлового приміщення коридору № 240 першого поверху будівлі головного учбового корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) загальною площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач
майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення (каб. № 9) площею 17,5 м2 на першому поверсі будівлі
гуртожитку № 2 (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 62 другого поверху учбового корпусу
№ 3 (літ. А-2), реєстровий номер 20507735.ХАНШТД050, площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Оборонна, 62а. Балансоутримувач
майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху площею 8,29 м2 триповерхової будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50. Балансоутримувач майна: РВ
ФДМУ по Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9), реєстровий номер
02125243.40РПКХЯР008, загальною площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 22. Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет». Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
3. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення VІ (у складі 1/2 частин приміщень № 1, 2, приміщень № 4, 5, 6) загальною площею 47,6 м2 першого поверху будівлі гуртожитку
(літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
частини приміщення 4 (частини торгового залу № 2) площею 14,62 м2 першого
поверху гуртожитку, літ. А-4, реєстровий номер 02070849.13КМФЧХ004. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня назва 40
років Радянської України), 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 62 до № 71 включно загальною площею 261,6 м2 першого поверху адміністративно-учбового корпусу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, 15. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
одноповерхової споруди площею 4,70 м2, прибудованої з торцевої частини учбового корпусу № 2 (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 4, 5, 6, 7 площею 80,6 м2 одноповерхової будівлі,
літ. А-1, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ200. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, 65. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 8 загальною площею 10,0 м2 першого поверху одноповерхової адміністративної будівлі (літ. А); спеціального майданчику для зберігання
тимчасово затриманих транспортних засобів № 11 загальною площею 546,3 м2, частини
паркану № 1 (довжиною 14,7 м, площею 19,8 м2), воріт № 3 площею 13,9 м2, паркану № 4
площею 35,3 м2, частини паркану № 5 (довжиною 78,3 м, площею 187,9 м2), хвіртки № 6
площею 2,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н,
м. Василівка, вул. Ліхачова, 2. Балансоутримувач майна: Василівський РВ ГУМВС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 25.05.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
вбудованих в триповерхову будівлю (літ. А, реєстровий номер
01125761.1.АААИБЕ861) нежитлових приміщень з № 101 до № 321 включно та сходових кліток I, II, III, IV, V, VI загальною площею 1193,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Балансоутримувач майна:
ДП «Бердянський морський торговельний порт». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 11 загальною площею 215,8 м2 інженерного корпусу
(літ. Д-3, інв. № 4), реєстровий № 239066.1.АААДКЖ403. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький
конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування».
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих в підвальний поверх нежитлових приміщень загальною площею
53,9 м2 житлового будинку (літ. А-4), реєстровий номер 186542.42.ААБААЕ449, що перебувають на балансі ПАТ «Запорізький завод феросплавів», але не увійшов до його
статутного капіталу при приватизації, а саме: приміщення 77 (у складі частин з № 1
до № 5) загальною площею за внутрішнім обміром 43,5 м2; 1/2 частин приміщень
спільного користування тамбура Іа, туалету XІІ, сходової клітки ХІІІ площею 10,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору.
2. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
складських приміщень з № 1 до № 4 включно будівлі (літ. Б) загальною площею
82,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне
управління водного господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху (площею 11,53 м2) та нежитлового приміщення № 714 технічного
поверху (площею 5,7 м2) загальною площею 17,23 м2 будівлі гуртожитку (літ. А-9).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 24а. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
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частини приміщення № 1 (у складі приміщень № 2, 3, 4, 5, 1/2 приміщень спільного
користування № 6, 7) цокольного поверху будівлі (літ. А-2, А1-3) площею 65,75 м2; частини приміщення № 1 (у складі приміщень № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27) першого поверху
будівлі (літ. А-2, А1-3), площею 255,1 м2, загальною площею 320,85 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, буд. 26. Балансоутримувач
майна: Запорізьке училище професійної підготовки працівників міліції ГУМВС України
в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень з № 1 до № 12 включно, вбудованих в перший поверх будівлі
(літ. А-5), загальною площею 86,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Гвардійська, буд. 17. Балансоутримувач майна: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 1 до № 12 включно, вбудованих в перший поверх будівлі
(літ. А-5), загальною площею 86,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Гвардійська, буд. 17. Балансоутримувач майна: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, що
відбувся 24.05.2017
Найменування/ ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу
1 Приміщення загальною площею 54,3 м2, а саме: прим. № 1 –
ФОП Комаров2,6 м2, № 2 – 10,3 м2, № 2а – 6,7 м2, № 2б – 2,5 м2, № 3 – 32,2 м2 ський Андрій
(крило I А згідно з експлікацією) на першому поверсі будівлі недіючо- Андрійович
го навчального корпусу з торговими та офісними приміщеннями, що
обліковується на балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл., смт Богородчани,
вул. Шевченка, 59. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
2 Приміщення загальною площею 23,0 м2 (прим. № 2 згідно з експлі- ФОП Тарнополькацією) на першому поверсі будівлі недіючого навчального корпусу з ський Анатолій
торговими та офісними приміщеннями, що обліковується на балансі Пилипович
Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою:
Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Вартість Строк
виконан- виконання робіт, ня робіт
грн
(дні)
1 600
5

1 150

4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 18.05.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.

№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
Варсуб’єкт оціночтість
ної діяльності

Строк
виконання робіт
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина асфальтованого майданчика площею 20,0 м2 за адреПП «Експерт- 4 000
сою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а,
Аналітик»
що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
2 Частина нежитлового приміщення АС «Яготин» площею 7,5 м2
ТОВ «Агенція
3 600
за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Вокзальна, 17, що пе- консалтингоребуває на балансі ДП «Київпассервіс»
вих послуг»
3 Нежитлове приміщення площею 198,0 м2 за адресою: Київська ФОП Чебаков 4 400
обл., м. Бровари, Промвузол, що перебуває на балансі Казенно- Олексій Іваго заводу порошкової металургії
нович
4 Нежитлове приміщення площею 66,1 м2 за адресою: Київська
ФОП Гунда3 700
обл., смт Ставище, вул. Радянська, 37/2, що перебуває на балан- рєва Алла
сі Управління Державного Казначейства у Ставищенському районі Олексіївна
ГУ ДКУ у Київській області
5 Нежитлове приміщення площею 9,3 м2 за адресою: Київська
ФОП Гунда3 340
обл.,м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6, що перебуває на рєва Алла
балансі ДП «УкрДНТЦАТП»
Олексіївна
6 Нежитлове приміщення площею 23,9 м2 за адресою: Київська
ФОП Гунда3 370
обл., с. Гора, вул. Аеропортівська, 3, що перебуває на балансі
рєва Алла
Дирекції оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта» Олексіївна
7 Нежитлове приміщення складу площею 47,2 м2 за адресою: Київ- ФОП Чебаков 3 320
ська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, що пе- Олексій Іваребуває на балансі Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції нович
8 Нежитлове приміщення – будівля свинарника площею 688,9 м2 ПП «Експерт- 5 000
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Андрєєва, 2
Аналітик»
9 Нежитлове приміщення площею 32,6 м2 за адресою: Київська
ФОП Чебаков 3 400
обл.,м. Бровари, вул. Кірова, 2, що перебуває на балансі Київ- Олексій Іваської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
нович
10 Частина нежитлового приміщення № 3.1.4 площею 3,6 м2
ФОП Гунда3 800
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
рєва Алла
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на Олексіївна
балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
11 Приміщення пилорами (інв. № 161) площею 45,6 м2 за адресою: ФОП Гунда4 170
Київська обл., Тетіївський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 2,
рєва Алла
що перебуває на балансі ДП «Укрспирт»
Олексіївна
12 Частина нежитлового приміщення їдальні в/н складу (інв.
ФОП Гунда3 370
№ 10300017) площею 30,0 м2 за адресою: Київська обл., Борис- рєва Алла
пільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, що переОлексіївна
буває на балансі ДП «Підприємство Державної кримінальновиконавчої служби України (№ 119)»
13 Будівлі та споруди комплексу «Виробничо-опалювальної коТОВ «Агенція 20 000
тельні2 (інв. № 272), а саме: головний корпус ВОК з укриттям
консалтингодля димососів площею 4 167,3 м2, склад хімічних реагентів
вих послуг»
площею 319,1 м2; будівля очищення промстоків з будівлею насосної станції пожежогасіння площею 249,0 м2, мазутонасосна
площею 427,7 м2, холодний склад матеріалів площею 482,4 м2,
ємності об’ємом: 5 000 м3 – 2 од., 1 000 м3 – 2 од., 400 м3 – 2
од., 200 м3 – 2 од., 160 м3 – 1 од., 40 м3 – 1 од., 25 м3 – 4
од., 10 м3 – 1 од. за адресою: Київська обл., Іванківський р-н,
м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літ. «Г», що перебувають на
балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
14 Частина приміщення площею 170,2 м2 нежитлової будівлі (інв.
ПП «Експерт- 3 700
№ 10310001) за адресою: Київська обл., смт Володарка, вул. Миру, Аналітик»
1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Володарському районі Київської області
15 Нежитлова будівля мисливського будинку (інв. № 10320012)
ТОВ «Агенція
7 500
площею 159,8 м2, нежитлова будівля сараю-гаража (інв.
консалтинго№ 10310077) площею 76,9 м2 та нежитлова будівля погреба (інв. вих послуг»
№ 10320014), нежитлова будівля душової (інв. № 10320015) площею 18,5 м2, колодязь (інв. № 10310078) за адресою: Київська
обл., Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Заствок, 32а, що перебувають на балансі ДП «Богуславське лісове господарство»
16 Частина замощеного майданчика з гравійним покриттям площею ТОВ «Агенція
3 300
15,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава
консалтингоМудрого, 55, що перебуває на балансі 5 ДПРЗ Головного управ- вих послуг»
ління ДСНС України у Київській області
17 Приміщення загальною площею 1 113,25 м2, а саме: частина
ПП «Експерт- 15 000
конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею 134,75 м2 (1-й Аналітик»
поверх), частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею 319,6 м2 (2-й поверх), частина конференц-комплексу ЦППК з
харчоблоком площею 195,8 м2 (3-й поверх), частина юридичного
корпусу площею 100,1 м2 (1-й поверх), частина учбового корпусу
Факультету податкової міліції площею 55,1 м2 (3-й поверх), частина
головного учбового корпусу площею 173,4 м2, частина надбудови
2 5-поверхових навчальних корпусів площею 134,5 м2 за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі Університету Державної
фіскальної служби України
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Інформація, надрукована в додатку
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