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оренда
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 державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. № 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 30.06.2018
становить 379 350,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пункту прокату автомобілів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), 15 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
4 741,88 грн (базовий місяць розрахунку – червень 2018 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 28 451,28 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача
19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна площею 4,0 м2».
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 15-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 608, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація
учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим
за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної
оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі не
меншому, ніж запропонована ним сума місячної орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в
порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передавання. У разі затримки підписання акта прийманняпередавання більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди,
орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної
плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно
з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна,
що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з
балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю,
відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року
№ 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок РВ ФДМУ по Київській області (не пізніше ніж
за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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.
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.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання);
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; інформацію про відсутність
застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у
конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 700, щодня з
9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій
оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної пропозиції
щодо орендної плати. Допущені для участі в 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.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044)
200-25-28.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення № 226 площею 3,7 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 30.06.2018
становить 350 900,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення каси з продажу авіаквитків та залізничних квитків.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), 15 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
4 386,25 грн (базовий місяць розрахунку – червень 2018 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 26 317,50 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача
19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна площею 3,7 м2».
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 14-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 608, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація
учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим
за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
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5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі не меншому, ніж запропонована ним
сума місячної орендної плати до Державного бюджету України
та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передавання. У разі затримки
підписання акта приймання-передавання більше ніж на місяць з
моменту підписання договору оренди, орендар сплачує штраф у
розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен
прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно
з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому
днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок РВ ФДМУ по Київській області (не пізніше
ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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.
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.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд
комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують
сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою
банку про його виконання); 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; інформацію про відсутність
застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається:
назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Прийом документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою:
03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 700, щодня з 9.00
до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та
пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде
допущений до подання конкурсної пропозиції щодо орендної
плати. Допущені для участі в 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.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна
отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення
конкурсу на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 449 та № 450 площею 7,8 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на
30.06.2018 становить 739 732,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення фінансової
установи, без права здійснення обміну валюти.
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 (із змінами), 40 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ
становить 24 657,73 грн (базовий місяць розрахунку – червень 2018 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
147 946,38 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області;
код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365;
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 7,8 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено 0 14.00 на 14-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації за адресою:
03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 608, РВ
ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 13.00 в кімн. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо
розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення
конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно
зі стартовим за базовий місяць оренди.
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2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим
призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі не меншому, ніж запропонована ним сума місячної орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передавання. У разі затримки
підписання акта приймання-передавання більше ніж на місяць з
моменту підписання договору оренди, орендар сплачує штраф у
розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен
прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно
з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому
днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок РВ ФДМУ по Київській області (не пізніше
ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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.
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.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд
комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують
сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою
банку про його виконання); 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; інформацію про відсутність
застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається:
назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Прийом документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою:
03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 700, щодня з 9.00
до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та
пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в оголошенні про конкурс – учасник конкурсу не буде
допущений до подання конкурсної пропозиції щодо орендної
плати. 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.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна
отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Хмельницький про проведення конкурсу на
право оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс:
КЕВ м. Хмельницький, адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення (позначення на поверховому плані № 1-5) загальною площею 1348,9 м2 у будівлі № 20 у військовому містечку
№ 2 за адресою: м. Хмельницький, вул. Болбочана, 9, що перебувають на балансі КЕВ м. Хмельницький.
Стартовий розмір орендної плати нежитлових приміщень
загальною площею 1348,9 м2 у будівлі № 20 у військовому містечку №2, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 21 076,56 грн (без ПДВ) за базовий місяць
оренди – червень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення: складу (1348,9 м2); компенсація
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого майна за
власний рахунок орендаря; компенсація витрат за виконання
незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання
вимог експлуатації об’єкта; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi не
меншому, ніж одна місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання
інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом
Фонду державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та
умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди
військового майна, затвердженого наказом Фонду державного
майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000
№ 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання
умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання
умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено у КЕВ м. Хмельницький за адресою: 29006 м. Хмельницький вул. Героїв АТО, 3/1, через 20
календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті
«Вiдомостi приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу
(за наявності).
Телефон для довідок: тел./факс (0382) 64-71-84.
ІНФОРМАЦІЯ
Санаторію «Одеса» Служби Безпеки України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого майна
 Назва і місце розташування об’єкта оренди: нежитлове
приміщення господарчого блоку (технічного призначення)
загальною площею 249,4 м2 за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий
місяць оренди – квітень 2018 року становить 28 617,09 грн
без ПДВ за умови використання зазначеного майна – для розміщення складів з орендною ставкою 15 %.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший
запропонований розмір орендної плати та можливість підтвердження фінансового стану орендаря та за умови обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не
нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.
4. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх
здійснення.
5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому майні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта
оренди.
6. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню,
утримування майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду.
8. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації
приміщення.
9. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
10. 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.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні
пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 31 календарного дня з моменту опублікування цієї інформації. Тел. для довідок: (048) 746-57-41; (097) 996-09-92.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі; 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»;
відомості про учасників конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що
посвідчують повно важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; звiт про фiнансовi
результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа,
що посвiдчує особу учасника конкурсу, або належним чином
оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичної особи;
посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реє- страцію фізичної
особи як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену в установленому
порядку копiю звiту суб’єкта малого підприємництва – фiзичної
особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу
та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицiї до договору оренди;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому
конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви про участь у конкурсі з пакетом документів до них приймаються за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, санаторій «Одеса» СБ України, адміністративний корпус, приймальня
начальника санаторію.
ІНФОРМАЦІЯ
Санаторію «Одеса» Служби Безпеки України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого майна
 Назва і місце розташування об’єкта оренди: частина приміщення споруди прохідного пункту КПП площею 2,0 м2 за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52.
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відомості
приватизації

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства за базовий
місяць оренди – квітень 2018 року становить 1 660,67 грн
без ПДВ за умови використання зазначеного майна – для розміщення банкомата з орендною ставкою 40 %.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єктів:
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший
запропонований розмір орендної плати та можливість підтвердження фінансового стану орендаря та за умови обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не
нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.
4. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх
здійснення.
5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому майні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта
оренди.
6. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню,
утримування майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду.

8. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації
приміщення.
9. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
10. 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.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні
пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 31 календарного дня з моменту опублікування цієї інформації. Тел. для довідок: (048) 746-57-41; (097) 996-09-92.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі; 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»;
відомості про учасників конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи,
що посвідчують повно важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; звiт про
фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника
конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа,
що посвiдчує особу учасника конкурсу, або належним чином
оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичної особи;

посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену в установленному
порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної
особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу
та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицiї до договору оренди;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому
конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви про участь у конкурсі з пакетом документів до них приймаються за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, санаторій «Одеса» СБ України, адміністративний корпус, приймальня
начальника санаторію.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна
За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної
власності – частини нежитлового приміщення І поверху гуртожитку № 1 загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі
Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота,
за адресою: 19601, м. Черкаси, с-ще Оршанець, вул. Підполковника Красніка, 1 переможцем конкурсу визнано ПАТ «Державний
ощадний банк України».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна максимальзагальна за незалежною но можливий
найменування вий номер
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 оцінкою, грн
майна
строк оренди
1 Міністерство освіти 00727794, Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної
Частина даху
–
45100, Волинська
130,0
142 891,00
2 роки
Для розміщення орендарем технічних засобів і
і науки України
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 45100, Волинська обл., м. Рожище,
гуртожитку № 1
обл., м. Рожище,
11 місяців антен оператора телекомунікацій та надання ним
вул. Грушевського, 14, тел. (03368)21164
«А-5»
вул. Шевченка, 2
послуг рухомого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по
Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
мета використання
контактний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне космічне
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дні- Нежитлові вбудовані
РМЙЙМК1222 м. Дніпро,
289,90
710 600,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (виробництво, обробка
агентство України
про, вул. Криворізька, 1, тел. 34-39-04
приміщення
просп. О. Поля, 46
металу без права торгівлі у даному приміщенні)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п
1
2
3

Назва органу управління

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

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Державне агентство водних
ресурсів України

02968160, Державне підприємство «Коростишівський завод
«Реммашторф»,12525, м. Коростишів, 19 буддільниця, тел./факс
5-84-07
01033869, Житомирське міжрайонне управління водного господарства, 10029, м. Житомир, просп. Незалежності, 55а

Національна поліція України 40108625, Головне управління національної поліції в Житомирській області, 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 5/37

найменування
Нежитлові приміщення будівлі штампувального цеху

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна незалежною
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
можливий строк
мета використання
м2 кою без ПДВ,оцінгрн
оренди
02968160.1.ЮМЮБСР033 м. Коростишів, 19
158,3
174 341,00
2 роки 364 дні Виробництво та зберігання продукції
буддільниця
з натурального каменю

Частина площадки з асфаль- 01033869.5.АААБЕД105
товим покриттям

м. Житомир, просп.
Незалежності, 55а

20

26 939,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів

Нежитлові приміщення служ- 40108625.3.АААДИА581
бового приміщення (літ. А)

м. Малин, вул. Захарченка, 16

68,6

129 520,00

2 роки 364 дні

Проведення діяльності у сфері охорони громадського порядку та безпеки

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

№
з/п

Назва органу управління

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

реєстровий номер
майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за максимально
загальна вартість майна
місцезнаходження
оцін- можливий строк
площа, м2 незалежною
кою, грн
оренди

мета використання

1 Міністерство регіонального роз2497677, Івано-Франківської філії державного підприємства
Приміщення на 02497720.4.АААДДЛ218 Івано-Франківська
54,96
650 946,00
2 роки
Розміщення видавництва друкованого засовитку, будівництва та житловоУкраїнського державного науково-дослідного інституту проекту- 1-му поверсі
обл.,м. Івано-Франківськ,
станом на
11 місяців
бу масової інформації та видавничої продуккомунального господарства України вання міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (0342) 53-10-49 адмінбудівлі
вул. І. Франка, 4
31.08.2018
ції, що видається українською мовою
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство України з
управління зоною
відчуження
2 Міністерство освіти
і науки України

36359955, ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів», 07100, Київська обл., м. Славутич,
тел. (04593) 4-29-99

найменування
Бетонний майданчик

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстроза немаксимально
загальна вартість майна
вий номер
місцезнаходження
оцінкоюбез можливий строк
площа, м2 залежною
майна
ПДВ, грн
оренди
–
Київська обл., м. Славутич, Будбаза, вул. Про- 8 880,0
3 747 200,00
2 роки 11 місяців
мислова, 1, територія дільниці управління товарно-матеріальними цінностями №1
виробничо-технічного забезпечення
–
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмар70,0
647 000,00
2 роки 11 місяців
кова, 4

мета використання
Розміщення складу відходів деревини

Центральна дитячо-юнацька навчально-спортивна
Нежитлові приміщення
Розміщення офіса для
база «Трудові резерви» в м. Біла Церква (філія) Коздійснення діяльності з
мітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти у сфері спорту та
освіти і науки України, 09100, Київська обл., м. Біла
відпочинку
Церква, вул. Ярмаркова, 4, тел. (04563) 5-45-68
3 Міністерство обо- 22996218, ДП «Київський військовий деревооброб- Приміщення № 2 (сушильна камера) в будівлі при–
Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Поно70,0
281 800,00
2 роки 11 місяців Виробнича діяльність
рони України
ний завод», 08298, Київська обл., смт Коцюбинське, різочного цеху та сушильних камер (інв. № 72) згідмарьова, 17
вул. Пономарьова, 17, тел. (044) 502-26-11
но з поверховим планом на будівлю літер «А1-А2»
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області,
тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстромаксимально
загальна вартість майна за незалеж- можливий
найменування
вий номер місцезнаходження площа,
строк
мета використання
м2
ною оцінкою, грн
майна
оренди
1 Міністерство
01125672, Державне підприємство «Морський торговельний порт Нежитлові приміщення станції техоб–
Одеська обл., м. Чор1 495,1
4 442 000,00;
2 роки
Майстерні, що здійснюють технічне обслуговуінфраструктури «Чорноморськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, слуговування а/в Вольво, боксів № 7-9
номорськ, вул. Тран363 100,00;
11 місяців
вання та ремонт автомобілів (1 024,0 м2); офіс
України
6, тел. (04868) 940-26
(будівля СТО «Вольво»)
спортна, 7
1 067 800,00
(76,1 м2); склад (395,0 м2)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за
максимально
загальна вартість майна
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2 незалежною
кою, грн
оренди
1 Державне агентство 03366664, Кременчуцьке міжрайонне управління водного господарства,
Частина покриття з бетоно- 03366664.3.АААБГА118 вул. Цілиноградська, 8,
179,0
96 000,00
2 роки 364 дні Розміщення стоянки автомобілів на
водних ресурсів
вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., тел.: (0536) 72-61-35, ваних плит та асфальту
м. Кременчук, Полтавплощі 179,00 м2 (орендна ставка
72-61-36
ська обл.
12 %)

№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
за
максимально
загальна вартість майна
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2 незалежною
кою, грн
оренди
2 Державна аудитор- 40478572, Північно-східний офіс Держаудитслужби, м. Свободи, 5, ДерЧастина нежитловї будівлі
40478572.1.ГЧУЯБУ015 вул. Гоголя, буд. 2а,
34,4
135 200,00
2 роки
Розміщення магазину одягу
ська служба України жпром, 4, під., 10 пов. м. Харків, тел. 700-96-36
смт Диканька, Полтав11 місяців
ська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за не- максимально можзагальна вартість майна
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцінкою без ливий
мета використання
площа, м2 залежною
строк оренди
ПДВ, грн
1 Державна служба ста- 02362374, Головне управління статистики у ТерноЧастина нежитлового приміщення першого по02362374.1.АААДЕЖ267 вул. Лисенка, 3, смт ПідРозміщення
торговель2 роки
тистики України
пільській області, 46001, вул. Над Ставом, 10, м. Тер- верху, поз. 1-4, будинку № 3 відділу статистики у
волочиськ, Тернопіль13,3
32 440,00
ного об’єкта з продажу
11
місяців
нопіль, тел.: (0352) 52-50-31, 52-23-92
Підволочиському районі
ська обл.
автотоварів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу
управління

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
–
с. Цвітоха, Славутський
1 030,0
383 675,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва
р-н, Хмельницька обл.
пеллєтів (паливних гранул)

Міністерство аграрної політики 36280860, Державне підприємство «Сільськогосподарське підприєство Навіс для зберігання сільта продовольства України
«Хмельницьке», с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30014, ськогосподарської техніки
тел. +380673059272
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ Назва органу
з/п управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстромісцезнахозагальна
вий номер
дження
площа, м2
майна

вартість майна за
максимально
мета
незалежною оцін- можливий строк використання
кою, грн
оренди
1 Міністерство Код 00389305, Державний навчальний заклад «ГороАсфальтове покриття навчальних елементів: «Габаритний тунель» – 63 м2, «Дворик» –
–
вул.
4 911,0
984 800,00
2 роки 364 дні Розміщення
освіти і науки дищенський професійний ліцей» вул.Індустріальна,5,
81,0 м2, «Вісімка» – 43,0 м2, «Змійка» – 130 м2, «Пагорб» – 24,0 м2, «Косогір» –150,0 м2,
Переяслівська,1,
курсів з навчан2
2
України
м. Городище, Черкаська область, тел. (0234) 2-24-55
«Нерегульований залізничний переїзд» – 60,0 м , «Регульоване перехрестя» – 360,0 м ,
м. Городище,
ня водіїв авто2
дорога до навчальних елементів площею – 4000,0 м
Черкаська обл.
мобілів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ Назва органу
з/п управління

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

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

максимально
загальна вартість майна за незастрок
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн можливий
оренди
1 Рахункова
00013540, Рахункова палата, 01601, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7,
Нерухоме майно – частина нежитло00013540.1РОИДАП010. м. Київ, вул. М. Коцю2,0
60 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
палата
тел. (044) 234-95-65, факс (044) 288-09-59
вого приміщення на 1-му поверсі
бинського, 7
станом на 31.07.2018
Заяви про оренду кожного із зазначеного об’єкта 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».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина лікарні з поліклінікою (літер А-5) площею 21,0 м2 за адресою: 43001,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б, що обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання
МВС України по Волинській області». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чернишевського,
114б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9348 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування лікарні з поліклінікою. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 3 856 510,29 грн
станом на 31.01.2018. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,78 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель.
Особа – платник робіт з оцінки – Фірма «Волиньфарм» у формі
товариства з обмеженою відповідальністю.
 2. Найменування об’єкта оцінки: цех переробки деревини
загальною площею 132,9 м2 за адресою: 44632, Волинська
обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7б, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове
господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га (пропорційний площі
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада,
за межами населеного пункту. Цільове призначення земельної
ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею до 500 м2 –
виробнича. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське лісове господарство».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення келій колишнього монастиря бернардинів (літер А-3) площею
606,3 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп.
Волі, 2, що обліковується на балансі Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
просп. Волі, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 1,4097 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
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об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Градний Узвіз, 1. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування комплексу Свято-Троїцького кафедрального
собору. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 30.06.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,78 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – пам’ятка архітектури. Особа – платник робіт
з оцінки – Волинська обласна бібліотека для юнацтва.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 3,12 м2 за адресою:
44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5, що
обліковується на балансі Любешівського технічного коледжу
Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів,
вул. Брестська, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 5,1129 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
смт Любешів, вул. Брестська, земельна ділянка 7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування приміщень для
проведення навчально-виробничого процесу Любешівського
технічного коледжу). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 9 436 009,94 грн станом на
02.02.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Особа – платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення котельні площею 240,0 м2 та теплотраса протяжністю 350 м
за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 7, що обліковуються на балансі Любешівського технічного
коледжу Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 7. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 5,1129 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт
Любешів, вул. Брестська, 7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 05.02.2018: 9 436 009,94 грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – приміщення та передавальні пристрої. Особа – платник
робіт з оцінки – ТзОВ УТГК «ЕСКО-ВОЛИНЬ».
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщень
службово-виробничої будівлі площею 10,8 м2 за адресою:
44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове,
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вул. Прикордонників, 41, що обліковується на балансі Державної
фіскальної служби України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове,
вул. Прикордонників, 41. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної
ділянки, усього: 3,3526 га (пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська сільська рада, за межами
населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування об’єктів та споруд міжнародного автомобільного
пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «САЙРУС-ГРУП».
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі (літер А-9) площею 14,4 м2 за адресою: 43025,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
1 433 583,09 грн станом на 14.02.2018. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник
робіт з оцінки – ФОП Троцюк С. В.
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку офіцерів (літер А-2) площею 88,7 м2 за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 8, що обліковується на
балансі Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Винниченка, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з
оцінки – ФОП Дубина О. В.
 9. Найменування об’єкта оцінки: частина учбового корпусу № 5 (модуль) площею 200,0 м2 за адресою: 43018,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження
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об’єкта оцінки: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 15,46 га пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, 03.02. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Хоменко О. Л.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному
окремому конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних
днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча
б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема,
подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та
робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон
(0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий
або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за
ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору
організаційно-адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9
каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
(поз. 3-1) площею 52,7 м2 магазину літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Миру, 12 – 14. Балансоутримувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Маркова Н. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення коридору поз. ІІ площею 3,42 м2 першого поверху будівлі (літ. А) навчального корпусу економічного факультету. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
пл. Народна, 3. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: частина приміщення для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення холу (поз. 45 за планом) площею 2,5 м2 (2,0 х 1,25)
першому поверху будівлі літ. А навчально-лабораторного
корпусу літ. АА’. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
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м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Ужгородський національний університет». Мета проведення
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: АТ
«Комерційний інвестиційний Банк». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: частина приміщення для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт
з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
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 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у
календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60
(каб. 313) до 09 жовтня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 16 жовтня 2018 року о 10.00 у
РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, каб. 303).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89) відділ оцінки, (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 7
та частина приміщень спільного користування № 1, 2, 8, 18
площею 7,0 м2 загальною площею 32,0 м2 будівлі студентського побутового павільйону (літ. А-1). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 20/1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Ю. А. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 105/1, 105/2, 105/3, площею 55,9 м2, частина приміщення № 105 площею 18,0 м2, частини приміщень № 100/1,
102, 108, 108/1 площею 2,2 м2, загальною площею 76,1 м2
першого поверху виробничого будинку НТЦ корпусу А (літ.
зЯ-1, зЯ-2), інв. № 180/1/677. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька
атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1 532,3 м2 будівлі їдальні 18 на 550
місць (літ. 2О-2), інв. № 300/1/675, у складі: приміщення
№ 3 площею 49,3 м2, частини приміщення № 4 площею 111,3 м2,
приміщень з № 5 до № 11 включно, № 15, 19, 20, 21, з № 30 до
№ 40 включно, з № 43 до № 49 включно, № 51, № 59 загальною
площею 644,1 м2 першого поверху; частини приміщення № 74
площею 84,2 м2, приміщень № 75, 76, 79, 80, з № 82 до № 84
включно, з № 86 до № 90 включно, № 94, 95, з № 97 до № 101
включно, загальною площею 649,3 м2, другого поверху; частин приміщень загального користування № 14, 16, 17, з № 22
до № 24 включно, № 26, 27, 29, 41, 42, № І першого поверху та
частин приміщень № 78, 81, 85, 93 другого поверху, загальною
площею 238,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл. м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Комбінат громадського
харчування АЕС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 4 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1 391,5 м2 будівлі їдальні 11 на 300
місць (літ. 2Ц-2), інв. № 980/1/676, у складі: приміщень з
№ 2 до № 13 включно, № 20 загальною площею 165,6 м2 підвалу;
приміщень № 102, 102-1, з 109 до № 111 включно, частини приміщення № 112 площею 57,8 м2, приміщень з № 113 до № 116
включно, № 118, 119, 121, 122, з № 124 до № 128 включно, № 130,
№ 131, № 134, з № 136 до № 138 включно, № 145, № 146, загальною площею 543,8 м2, першого поверху; частини приміщення
№ 209 площею 3,5 м2, приміщень з № 210 до № 220 включно,
№ 223, 224, 224-1, 224-2, 225, 225-1, 227, 229, загальною площею 517,7 м2, другого поверху; частин приміщень загального
користування з № 15 до № 17-1 включно, № 18, № 21 підвалу;
приміщень № 103, 120, 120-1, 123, 129, 129-1, 132, 132-1, 133,
133-1, 140, 142 з № 143 до № 143-5 включно, з № 147 до № 149
включно, першого поверху; приміщень № 221, 222, 228 другого поверху, загальною площею 164,4 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова,
133. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Комбінат громадського харчування АЕС». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 116-2, 116-3 площею 17,6 м2, частина приміщення
№ 116-1 площею 18,0 м2, частини приміщень № 109-1,
109-2, 118, 119 площею 2,5 м2, загальною площею 38,1 м2
першого поверху службово-побутового корпусу (нов. бази
ВКО) (літ. А-3), інв. № 5175/1/680. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 122.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Комбінат громадського харчування АЕС». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 2-8 площею 34,6 м2, частина приміщення № 2-12 площею
18,0 м2 другого поверху; частини приміщень № 1-1, 1-2, 1-І,
1-5 першого поверху, приміщень № 2-І, 2-5 другого поверху
площею 6,2 м2, загальною площею 58,8 м2, столової (літ.
Л-2), інв. № 5274/1/679. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 61. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування
тощо; торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
з № 21 до № 23 включно, з № 27 до № 30 включно площею
94,9 м2, частина приміщення № 31 площею 18,0 м2, частини приміщень № 20, 25 площею 2,1 м2, загальною площею
115,0 м2 першого поверху будівлі головного корпусу гаража
на 50 а/м (літ. Е-2, Е-1), інв. № 102/2/678. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна,
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Комбінат громадського харчування АЕС». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо; торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: частини стін п’ятиповерхової
адміністративної будівлі (літ. А-5, реєстровий номер
01038818.1.АААБЕЕ286) загальною площею 126,00 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69095, м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Басейнове управління водних ресурсів
річок Приазов’я. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Реклама Сервіс –
Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
частини стін будівель; за функціональним призначенням: для
розміщення зовнішньої реклами на будівлях.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 7 та № 8 загальною площею 34,3 м2 будівлі (літ. А-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище».
Платник робіт з оцінки: ФОП Сівакова В. І. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
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функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної
діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України15.01.2016
за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним
листом конкурсну документацію в запечатаному конверті
(на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу,
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності
хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію
претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД
в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі
допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної
документації або її несвоєчасного подання претендент до участі
у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ
по Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 19.10.2018 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
25.10.2018 о 10.00 в каб. 35 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 56,2 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі колишньої їдальні (інв. № 74), що перебуває на балансі ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Місцезнаходження
об’єкта: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Юності,
12. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:
(06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Очиченко
Д. В. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі в холі
чотириповерхової адміністративної будівлі шахти «Гірська»
(інв. № 11772), що перебуває на балансі ДП «Первомайськвугілля». Місцезнаходження об’єкта: 93292, Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Івана Данькова, 21. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк
України» Філія-Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1 700 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до
додатка 2 до Положення є: для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
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претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 12 жовтня 2018 року о 10.00 в РВ
ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта малої приватизації
 Об’єкт незавершеного будівництва: терапевтичний корпус загальною площею 938,7 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, будинок 12. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Замовник та платник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та
електронна адреса замовника (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.
gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
7 000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти
незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 11 жовтня 2018 року о 10.00 в РВ
ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 27,8 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Сокаль,
вул. Шептицького, 65. Балансоутримувач: Головне управління
Держгеокадастру у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 65. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Рокос».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,9 м2 на третьому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий
Самбір, вул. Л. Галицького, 88. Балансоутримувач: Західний
офіс Держаудитслужби. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Відділ освіти Старосамбірської районної
державної адміністрації.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 1065,0 м2 на третьому поверсі будівлі
корпусу № 25 (Технопарк). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Городоцька, 286. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою

укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 286.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Спектрографіка».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1,
№ 2, № 3 – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: для об’єктів № 1, № 2 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єкта № 3 – виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу
документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області
о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

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 приміщення їдальні площею
235,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Геологічна, 3, с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область. Балансоутримувач: Східно-українська геофізична розвідувальна експедиція.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення бані площею 83,4 м2 за адресою: вул. Геологічна, 7, с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область та частина приміщення диспетчерської і профілакторію площею 30,1 м2 за
адресою: вул. Геологічна, 10, с. Розсошенці, Полтавський район,
Полтавська область. Балансоутримувач: Східно-українська геофізична розвідувальна експедиція. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.09.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради
Полтавського району Полтавської області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 83а, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський політехнічний коледж Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП
Салюк Н. Л. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
14,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. М. Бірюзова, 64а,
м. Полтава. Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.09.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Плат-
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відомості
приватизації

ник виконаних робіт: ФОП Годована О. Б. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
134,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 71, смт Велика Багачка, Полтавська область. Балансоутримувач: УДКСУ у
Великобагачанському районі. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.09.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Філія – Полтавське обласне управління ПАТ
«Державний ощадний банк Україна». Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії
документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ
Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за формами встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від 17.04.2018 № 10-59-7687, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки
майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не
будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської 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 05.10.2018
включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться у РВ
ФДМУ по Полтавській області 11.10.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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’єкта
ЗалишкоВид
ва вартість Платник
вартості об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору
оренди
1 Частина нежитлового підвального 30.09.18 Ринкова 5 892,00 ФОП Глива
приміщення поз. I-V, I-II, I-III та IX
вартість
Галина
площею 77,2 м2 адміністративного
Іванівна
будинку відділу статистики у Борщівському районі за адресою:
вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів,
Тернопільська область, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Тернопільській області

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та найменування
балансоутримувача

Дата
оцінки

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для
надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового
приміщення (літ. А-І) (колишня пошта-музшкола) площею
90,3 м2, майно, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Кельменецький цукровий завод» у процесі приватизації, та передано згідно з актом приймання-передавання державного майна
від 17.12.2009 на баланс Кельменецької районної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Кельменецький
р-н, c. Нелипівці, вул. Шкільна, 1. Мета проведення незалежної
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
0,00 грн станом на 31.08.2018. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме юридична особа – ПАТ «Укртелеком».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна, очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, –
2,0 тис. 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 напрямком
1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі 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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5
Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу
1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних
з наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв.
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 конкурсу. 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.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня
публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у
РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта
державної власності групи А шляхом викупу.

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною площею 1 061,9 м2, а саме: водолікарня
(літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною
площею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2,
туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Червонофлотська), 3. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2018. Комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 13 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні загальною площею 1063,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2018. Комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 6 800,00 грн.
Конкурси відбудуться 10 жовтня 2018 року об 11.15 в
РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 04 жовтня 2018 року за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 10 жовтня 2018
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників
конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги
до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до
Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта
державної власності шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва
(без земельної ділянки) – кафе на 50 місць. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 02092, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки: 30.09.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують
9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без
земельної ділянки) – розширення виробничої бази ДВП
«Будремкомплект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03142,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки:
30.09.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 10 жовтня 2018 року об 11.30 в
РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 04 жовтня 2018 року за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 10 жовтня 2018
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників
конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги
до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
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суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до
Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків,
завданих об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва
державної власності – будівля харчоблоку за адресою:
м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором купівлі-продажу) станом на
27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що
перевищують 9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків,
завданих об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
лікарня на 400 ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі,
вул. Світла. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 340,0 тис.
грн (за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки: 30.09.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують
9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 10 жовтня 2018 року об 11.00 в
РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 04 жовтня 2018 року за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 10 жовтня 2018
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

приватизації

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників
конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги
до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до
Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 06.09.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано:
1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест»
на виконання робіт з оцінки об’єктів приватизації:
об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: коридорів першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщень
№ 19-24 підвалу «під А» та сходової клітки ІІІ загальною площею
132,3 м2, підземного приміщення «Б» площею 96,16 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н,
смт Андріївка, вул. Нова, 4а. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки –
4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів
від дати підписання договору;
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 15, поверненого за рішенням суду
у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86. Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки –
5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів
від дати підписання договору;
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 13, поверненого за рішенням суду
у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90. Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки –
5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів
від дати підписання договору;
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт
з оцінки об’єктів приватизації, а саме: об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
№ 14, поверненого за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88. Балансоутримувач майна:
відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація

шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами;
аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 12 календарних днів від дати
підписання договору.
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 12, поверненого за рішенням суду
у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92. Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки –
5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 12 календарних днів
від дати підписання договору;
об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житлового будинку № 11, поверненого за рішенням суду
у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94. Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки –
5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 12 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 об’єктів
оренди, що відбувся 12.09.2018
Строк
Вартість виконанПереможець виконання
конкурсу
робіт
робіт грн ня(дні)
1 Приміщення площею 11,2 м2 на другому поверсі ТОВ «Інвес1 500
5
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Голов- тиційна
ного управління статистики в Івано-Франківській група
області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ва- «Захід»
силіянок, 6. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
2 Частина нежитлового приміщення загальною
ТОВ
1 550
4
площею 64,9 м2 (приміщення № 55а, 53а, 56а
«ЕКА-Захід»
згідно з технічним паспортом) на першому поверсі гуртожитку № 6, що обліковується на балансі
Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Тичини, 8. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації, що відбувся 06.09.2018
Строк
виконання робіт
(день)
Визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні
1 Об’єкт незавершеного будівництва – 60ТОВ «Інститут
4 300
21
квартирний житловий будинок за адресою: розвитку нерухоКиївська обл., Вишгородський р-н, смт Ди- мості»
мер, вул. Соборна (Леніна), 79а
2 Об’єкт незавершеного будівництва – 100ДП «Київський
6 900
10
квартирний житловий будинок (літ. «А») за
аукціонний
адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, центр» ПАТ ДАК
смт Терезине, вул. Польова, 5
«Національна мережа аукціонних
центрів»
№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної Вартість
діяльності

прийнято рішення про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області від 21.09.2018
№ 12/01-121-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова
літ. Ж1-1 загальною площею 239,4 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кільченська, 2 та
перебуває на балансі ПрАТ «Дніпропетровська ПМК № 246»
(код за ЄДРПОУ 01354527).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Житомирській області від 20.09.2018 № 689
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
окремого майна – гаража, що перебуває на балансі Управління
фінансів Лугинської районної державної адміністрації та знаходиться за адресою: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Героїв
Небесної Сотні, 25, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 21.09.2018 № 857
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – гаражів (літ. Д) загальною площею
251,5 м2 за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430774),
шляхом продажу на електронному аукціоні.
  

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 21.09.2018 № 858
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – павільйону «Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2 за адресою: Київська область, м. Обухів,
Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

вул. Каштанова, 68, балансоутримувачем якого є Обухівське
міжрайонне управління водного господарства (код за ЄДРПОУ
05430774), шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 21.09.2018 № 859 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – ремонтної майстерні (літ. Д) загальною площею
766,3 м2 за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430774),
шляхом продажу на електронному аукціоні.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 24.09.2018 № 454 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – продовження під’їзної залізничної колії № 39/3 за
адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира, 111, що перебуває на
балансі ПП «Віліс», код за ЄДРПОУ 23302324, шляхом викупу.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Рівненській області від 21.09.2018
№ 448 внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Рівненській області
від 05.06.2018 № 265 «Про прийняте рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації, окремого майна», а саме: пункт 2
наказу слід читати: «Приватизувати окреме майно – нежитлову
будівлю, будівлю гаража № 1, загальною площею 51,9 м2, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061, за адресою: 35705,
Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44а, шляхом
продажу на електронному аукціоні без умов».
  
 Наказом РВ ФДМУ по Рівненській області від 21.09.2018
№ 449 внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Рівненській області
від 05.06.2018 № 264 «Про прийняте рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації, окремого майна», а саме: пункт 2
Над номером працювали:
В. П. Борківська;
О. В. Царуліца;
Т. м. утеченко

наказу слід читати: «Приватизувати окреме майно – нежитлову
будівлю, будівлю гаража № 2, загальною площею 34,4 м2, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061, за адресою: 35705,
Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44б, шляхом
продажу на електронному аукціоні без умов».
  
 Наказом РВ ФДМУ по Рівненській області від 21.09.2018
№ 450 внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Рівненській області
від 05.06.2018 № 262 «Про прийняте рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації, окремого майна», а саме: пункт 2
наказу слід читати: «Приватизувати окреме майно – гараж, загальною площею 20,1 м2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ
02362061, за адресою: 34600, Рівненська область, м. Березне,
вул. Київська, 5а/4, шляхом продажу на електронному аукціоні
без умов».
  
 Наказом РВ ФДМУ по Рівненській області від 21.09.2018
№ 451 внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Рівненській області
від 05.06.2018 № 263 «Про прийняте рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації, окремого майна», а саме: пункт 2
наказу слід читати: «Приватизувати окреме майно – гараж – Б,
загальною площею 36,1 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ
02362061, за адресою: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Уляни та Анастасії Гольшанських, 2, шляхом продажу
на електронному аукціоні без умов».

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Хмельницькій області від 20.09.2018 № 567
прийнято рішення про приватизацію об’єкта держаної власності
малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні загальною
площею 553,8 м2, яка знаходиться за адресою: Хмельницька
обл., Білогірський р-н., смт Білогір’я, вул. Миру, 14 та обліковується на балансі Білогірського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь надії», код за
ЄДРПОУ 33124533.
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Передплатний індекс

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047
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Інформація, надрукована в додатку «Відомості приватизації», є офіційною публікацією.Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу
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