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Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів на
право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина вмивальнику № 48 на 3-му поверсі 4 – 5-поверхової будівлі громадського будинку (гуртожитку), інв. № 61436, літ. А-4, загальною площею 2,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 03.07.2018 становить 16 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 1 213,92 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203
ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення
платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – серпень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить
202,32 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення побутових пральних
машин.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки,
на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об`єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем
конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11
№ 906, зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 25% від початкової
плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімнати
№ 14 (побутова), яка розташована на 3-му поверсі 9-поверхового громадського будинку (гуртожиток № 6) загальною площею 2,0 м2, інв. № Б
2418, літера за техпаспортом «А-9», за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 218, що перебуває на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 21.05.2018 становить 14 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 1 042,68 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203
ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення
платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – серпень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить
173,78 грн, при орендній ставці 15 % ,виходячи з ринкової вартості згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення побутових пральних
машин.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки,
на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем
конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11
№ 906, зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
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згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж
25% від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша
орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено
о 10.30 на 10-й календарний день після дня опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс
буде проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
 3. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімнати № 15 (вмивальник), розташована на 2-му поверсі 4 – 5-поверхового громадського будинку (гуртожиток
№1), загальною площею 2,0 м2, інв. № 70331, літера за
техпаспортом «А-5», за адресою : м. Харків, вул. Бакуліна, 10,
що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 18.05.2018 становить 15 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 1 176,72 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203
ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску
від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною
платою за базовий місяць оренди – серпень 2018 року,
яка без урахування ПДВ становить 196,12 грн, при орендній
ставці 15 % , виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення побутових пральних машин.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди,
у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних
норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити завдаток в розмірі,
не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який
несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди,
у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу
орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно
до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу,
крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не
повертається згідно з вимогами Порядку.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору
оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів
з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ
ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на
якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу
та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 25% від початкової
плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша
орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено
об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об
11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку
з учасником зі зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
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б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за
останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди
мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації
про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у
конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента
і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та
дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх
уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії
за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна
отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів пансіонату «Явір», а саме: їдальня загальною площею 490,1 м2,
реєстровий номер майна 009932225.4.БУШКСЛ141; промисловий склад загальною площею 117,0 м 2, реєстровий
номер майна 00993225.4.БУШКСЛ140; будинок відпочинку загальною площею 243,5 м 2, реєстровий номер майна
00993225.4.БУШКСЛ139; вагон-будинок, реєстровий номер
майна 00993225.4.МПОАРР005; трансформаторна підстанція за
адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, пров.
Олексіївський, 1, що перебуває на балансі державного підприємства «Скадовське досвідне лісомисливське господарство».
Орган управління: Державне агентство лісових ресурсів
України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить
6 152,25 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень
2018 року, виходячи з вартості майна – 413 041,00 грн без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна на
30.04.2018 (орендна ставка 18 %).
2. Мета оренди – організація відпочинку громадян.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906).
Розмір гарантійного внеску становить 36 913,50 (тридцять
шість тисяч дев’ятсот тринадцять гривень 50 копійок) без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка на призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ
в Херсонській області АР Крим та м. Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача 37317082001233; банк
одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу – «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди
нерухомого майна групи інвентарних об’єктів пансіонату «Явір»
за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, провулок Олексіївський, 1».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за базовий місяць оренди – серпень 2018 порівняно зі
стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на
відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу
у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця
з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку. У разі порушення
умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна. Ця умова
договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень
орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
У разі якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він
зобов’язаний надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних
поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання та дотримання заходів
протипожежної безпеки.
11. Забороняється передача в суборенду або приватизація
орендованого майна без дозволу органу управління.
12. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних
умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить
до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10
календарних днів з моменту укладення договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за

умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором
оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру
орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були
застосовані санкції відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності, яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 о 14.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246
і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за
3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд
конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; 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 претендентом;
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 в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається
назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю з 8.00
до 14.45, у передсвяткові дні – з 8.00 до 15.00, обідня перерва –
з 12.00 до 13.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, каб. 246 або за тел. (0552) 26 22 18.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Мукачеве про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 220,0 м2 в будівлі № 2 (котельня) та технічний майданчик з асфальтовим покриттям площею 200,0 м2, що перебуває на балансі КЕВ м. Мукачеве.
Стан задовільний.
Місцезнаходження об’єкта оренди: с. Тисовець, вул. Акентєва, 13 Сколівського району Львівської області, на території
військового містечка № 35.
Балансоутримувач: КЕВ м. Мукачеве.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 30.04.2018 становить 527 373,00 гривень
без ПДВ.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який
становить шість стартових орендних плат – 39 276,12 грн без
ПДВ або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право державного майна). За 3 (три)
робочих дні (до 16.00 останнього робочого дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на
рахунок 3711086108256 ДКСУ м. Київ Мукачівське УДКСУ, МФО
820172, Одержувач: КЕВ м. Мукачеве, код 08439994. Призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – липень
2018 р. – 6 546,02 грн без ПДВ при орендній ставці 15 % , виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: нежитлових приміщень загальною площею 220,0 м2 в будівлі № 2 (котельня)
та технічного майданчика з асфальтовим покриттям площею
200,0 м2 під розміщення обладнання та під складування твердого палива відповідно.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди,
у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних
норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення договору оренди
в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 (три) місяці оренди. А у разі невнесення завдатку договір оренди розривається.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який
несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди,
у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
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8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу
орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові
оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 25 числа
поточного місяця). Встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів, відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги (до моменту укладення прямих
договорів).
12. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом
оренди.
13. Заборона будівництва капітальних будівель та споруд
на технологічному майданчику, дотримання вимог експлуатації
об’єкта та забезпечення пожежної безпеки.
14. Заборона суборенди, приватизації (викупу) та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб.
15. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу,
крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не
повертається згідно з вимогами Порядку.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору
оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
17. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів
з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Мето-

дикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та ураховуючи наказ
ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено в КЕВ м. Мукачеве за адресою:
89600, м. Мукачеве, вул. Берегівська-об’їзна, 1а о 10.00 по
завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї
інформації у газеті «Вiдомостi приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс
буде проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріали, вказані в п. 3.2 наказу Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26
липня 2000 року № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, які
підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, інформацію про засоби зв’язку з учасником зі
зазначенням банківських реквізитів; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований
учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди);
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установ-

леному порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за
останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди
мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації
про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії, подаються за 3 робочих
дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті
(з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі
по оренді» із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди.
Тел. (03131) 3-86-04, електронна адреса: kevmuk@ukr.net.

Відповідно до звернення Навчально-спортивної бази літніх
видів спорту Міністерства оборони України в інформації про
оголошення конкурсу на право укладення договору оренди,
опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 17.09.2018
№ 75 (1199) на стор. 4, в переліку документів для участі в конкурсі у абзаці «для всіх учасників» речення «Платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо перерахування суми
конкурсної застави (гарантії) в розмірі шість стартових орендних
плат» вважати недійсним.

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

№
з/п Назва органу управління
1

Ямпільська районна
державна адміністрація
Вінницької області

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
03191733, Управління соціального захисту населення Ямпільської районної державної адміністрації, тел. (04336) 2-10-44

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстромайна максимальзагальна вартість
вий номер
місцезнаходження
незалежною но можливий
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
майна
грн
строк оренди
–
24500, Вінницька обл., Ямпіль6,0
38 910,00
2 роки
Здійснення торгівлі канцелярськими товарами,
ський р-н, м. Ямпіль, вул. Замко11 місяців поліграфічною продукцією, надання послуг ксева (колишня Жовтнева), 88
рокопіювання та ламінування

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

найменування

1 Міністерство освіти і 37648431, ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище
Частина покрівлі громадськонауки України
«МОТОРОБУДІВНИК», 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьоро- побутового блоку (літ. А'-2,
ва, 146а, тел. (0612) 68-80-20
інв. № 10310004)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна за максимально
загальна незалежною
вий номер місцезнахооцін- можливий строк
мета використання
дження
площа, м2
майна
кою, грн
оренди
—
м. Запоріжжя,
35,0
184 370,00
2 роки 364 дні Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які навул. Панфьородають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
ва, 146а
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061)
226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу управління

1 Державна казначейська
служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38026444, Управління Державної казначейської служби України у
Тисменицькому районі Івано-Франківської області

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий мета використання
місцезнаходження
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
Приміщення гаража 38026444.1.АААДЕГ193 Івано-Франківська обл., м. Тисме30,8
85 716,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складу
ниця, вул. Галицька, 15
станом на 31.07.2018
найменування

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 Міністерство
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Борисінфраструктури піль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
України
тел. (044) 281-74-96, 281-70-22
2 Міністерство
інфраструктури
України
3 Державна фіскальна служба
України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.:
(044) 281-74-96, 281-70-22
40233365, Університет державної фіскальної
служби, 08201, м. Ірпінь, вул. Університетська,
31, тел. (04597) 6-02-46

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна за не- максимально
загальна залежною
вий номер місцезнаходження площа,
оцінкою без можливий строк
2
м
майна
ПДВ, грн
оренди
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирсько—
Київська обл.,
225,0;
48 003 900,00
10 років
го термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення №
м. Бориспіль,
150,0;
78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. №
Аеропорт
150,0
47578); частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
Частина приміщення № 278 та приміщення № 277 на
—
Київська обл.,
185,0
15 663 500,00
5 років
2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
м. Бориспіль, Аеропорт
Частина надбудови 2 – 5-поверхових навчальних кор—
Київська обл.,
2,0
17 840,000
2 роки 364 дні
пусів
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
найменування

мета використання
Розміщення закладу громадського харчування з
правом продажу продовольчих товарів, включаючи
товари підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Розміщення банкомата

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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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 Національна поліція 40109000, Управління поліції охорони в Кіровоградській області,
Нежитлове приміщення на 2-му
України
25009, м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1, тел. (0522) 33-35-33 поверсі адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
Кіровоградська обл., м.
23,0
114 026,00
2 роки 11 місяців
Надання адвокатських
Знам’янка, вул. Героїв Крут, 9
послуг

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

№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02361400, Головне управління статистики у Львівській
області, 79019, м. Львів, просп. В.Чорновола, 4,
тел. (032) 235-84-28

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Вбудоване нежитлове приміщення 02361400.1.АААДЕЖ060 Львівська обл., м. Яворів,
47,2
344 844,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарюван№ 5, що знаходиться на 1-му повул. Котляревського,3
станом на 31.07.2018
ня, що здійснює проектні, проектноверсі будівлі
вишукувальні роботи
найменування

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

№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державне агент- 2108555, Рівненське обласне управління водство водних ресур- них ресурсів, 33028, м. Рівне, вул. Кавказька,
сів України
7, тел.: (0362) 22-11-54, 22-70-68

найменування

Комплекс будівель та споруд, а саме: ремонтна майстерня
площею 381,8 м2, автогараж (10 боксів) площею 561,1 м2,
складське приміщення площею 235,1 м2, склад для матеріалів площею 107,2 м2, прохідна площею 6,8 м2, навіс № 1
площею 39,8 м2, навіс № 2 площею 19,1 м2, естакада
(інв. № 101303002), огорожа № 1 та № 2 (інв. № 10103003)
2 Міністерство осві- 02547116, Вище професійне училище № 22 м. Частина димової труби котельні площею 12,0 м2 та частина
ти і науки України Сарни, 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. асфальтного покриття площею 3,0 м2
Технічна, 4, тел. (03655) 3-38-05

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстроза
максимально
загальна вартість майна
вий номер місцезнаходження
оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2 незалежною
майна
кою, грн
оренди
–
Рівненська область
–
1 962 470,00
1 рік
Розміщення майстерні, що здійснює технічне
м. Рівне, вул. Київська,
обслуговування та ремонт автомобілів
108ж

–

Рівненська область,
м. Сарни, вул. Технічна, 4

–

108 330,00

2 роки
11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги доступу
до Інтернету
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№
з/п

відомості
приватизації

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстроза
максимально
загальна вартість майна
вий номер місцезнаходження
оцін- можливий строк
площа, м2 незалежною
майна
кою, грн
оренди
–
Рівненська область,
13,6
70 663,00
2 роки
м.Острог, вул.Семі11 місяців
нарська, 2
–
Рівненська область,
319,3
314 410,00
2 роки
Дубенський район,
11 місяців
с.Мирогоща Перша,
вул.Шевченка, 59

найменування

3 Міністерство осві- 22554101, НУ «Острозька академія», 35800,
Частина приміщення навчального корпусу № 1
ти і науки України Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська,
2, тел. (03654) 2-29-49
4
35505132, ПАТ «Мирогощанський аграрій»,
«Пункт ТО»
35623, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща, вул. Шевченка, 1, тел. (03656) 77-5-73

Продовження таблиці

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Виготовлення бруківки та будівельних блоків

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Державне агентство
водних ресурсів України
Державне агентство
водних ресурсів України

2
3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою без можливий строк
ПДВ, грн
оренди
05379205.40.АААБВЖ718 вул. Текстильна, 30а,
65,2
119916,00
2 роки
м. Тернопіль
11 місяців
05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна, 30а,
17,0
33490,00
2 роки
м. Тернопіль
11 місяців

найменування

05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина приміщення складу під
літ. В, поз. 1-1, 1-2
Частина приміщення ремонтномеханічної майстерні під літ. Б,
поз. 1-8
Частина площадки з асфальтним 05379205.40.ББФЕРЮ029 вул. Текстильна, 30а,
покриттям № 4
м. Тернопіль

209,0

73470,00

2 роки
11 місяців

мета
використання
Для складування
матеріалів
Для складування
матеріалів
Для складування
матеріалів

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу
управління

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

1

Державна служба
статистики України

2

Міністерство освіти і 02071197, Харківський національний унінауки України
верситет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. (057) 702-11-29
Міністерство юстиції 14317002, Державна установа «ПервоУкраїни
майська виправна колонія №117», 64131,
Харківська обл., Первомайський р-н, Грушинська сільська рада, комплекс будівель
та споруд № 2, тел. (057) 483-21-23
Державна служба
00482329, ДП «Державний науковий центр
України з лікарських лікарських засобів і медичної продукції»,
засобів та контролю 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33,
за наркотиками
тел.: (057) 720-63-01, 720-62-29
Міністерство освіти і 00493758, Харківська державна зооветенауки України
ринарна академія, 62341, Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-74-73
Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний
ни здоров’я України медичний університет, 61022, м. Харків,
просп. Науки, 4, тел. (057) 707-73-80

3

4

5

6

02362629, Головне управління статистики у
Харківській області, 61002, м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 28, тел.: (057)
706-26-16, 706-25-88

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна
місцезнаходження площа, м2 за незалежною
оцінкою, грн
02362629.1.АААДЕЖ278 м. Харків, вул. Мар260,0
1 438 300,00
шала Бажанова, 28

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 8, 56, 57, 58
та частина коридору на 3-му поверсі 7-поверхової
адміністративно-управлінської будівлі, інв. №
10310001, літ. за техпаспортом «А-7»

Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 26, 27 на 1-му
–
м. Харків, вул. Бакуповерсі 4-поверхового громадського будинку (гуртожиліна, 12
ток № 2), літ. «А-4», інв. № 61436
Нежитлова будівля котельні, інв. № 1031009, літ. «4-1» 14317002.1.ААААЖД277 Харківська обл.,
Первомайський р-н,
Грушинська сільська
рада, комплекс будівель та споруд № 2
Нежитлові приміщення – кімн. № 124, 126, 141, 142,
–
м. Харків, вул. Астро143, 145, 146, 147, 149, 150, 166,168 на 1-му поверсі
номічна, 33
4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного
корпусу № 2, інв. № 81973, літ. А-4
Нежитлові приміщення –кімн. № 53, 54, 55 (за тех00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., Дерпаспортом) на 1-му поверсі 3-поверхового головного
гачівський р-н, смт
учбового корпусу № 2 (клуб), інв. № 0004535, літ. «А-3»
Мала Данилівка
Нежитлове приміщення – кімн. № 2 (за технічним паспортом № 15 -27) на 1-му поверсі 3-поверхового будинку з
триповерховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітектури, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310011

–

м. Харків, вул. Трінклера, 6

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки
Розміщення суб’єкта кінематографії, основною
діяльністю якого є кіновиробництво та технічне
забезпечення і обслуговування кіновиробництва,
внесеного до Державного реєстру виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що
11 місяців
здійснює проектні, проектно-вишукувальні,
проектно-конструкторські роботи
2 роки
Розміщення твердопаливної котельні
11 місяців

70,4

584 900,00

66,8

30 300,00

292,1

1 270 970,00

2 роки
11 місяців

109,1

427 700,00

1 рік

Розміщення суб’єкта господарювання, що
надає послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

15,1

136 700,00

1 рік

Розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької діяльності

З метою проведення науково-виробничої діяльності

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

1 Міністерство аграрної політи- 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної
ки та продовольстваУкраїни промисловості «Укрспирт», вул. Фізкультури, 30в, оф. 600, БЦ
«Фаренгейт», м. Київ, 03150, тел. (044) 284-04-90
2 Міністерство регіонально14167844, Хмельницька філія Державного підприємства «Державго розвитку, будівництва та ний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІжитлово-комунального госпо- проектреконструкція», вул. Свободи, 37, м. Хмельницький, 29001,
дарства України
тел. (03822) 79-58-42
3 Регіональне відділення Фонду 42113663, Державне підприємство «Славутський комбінат «Буддержавного майна України по фарфор», вул. Козацька,122, м. Славута, Хмельницька обл.,
Хмельницькій області
30000, тел. +380985752539

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

найменування

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

Частина даху та одне антено-місце на
даху будівлі та частина північної стіни
адміністративного корпусу № 1
Приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі

–

вул. Унявко, 1, с. Довжок,
Кам’янець-Подільський
р-н, Хмельницька обл.
вул. Свободи, 37, м.
Хмельницький, 29001

Частина приміщень на 1-му та 2-му
поверхах будівлі їдальні

–

–

вул. Козацька,122, м.
Славута, Хмельницька обл.

6,0

91 289,00

2 роки
11 місяців

68,0

345 865,00

2 роки
11 місяців

384,2

548 917,00

1 рік

мета використання
Розміщення технічних засобів і антен
операторів телекомунікацій, які надають
послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення видавництва видавничої продукції, що видається українською мовою
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
Нерухоме майно – частина даху 37508470.2.ООШУАЮ001 м. Київ, вул. Пав36,0
1 282 087,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і восьми антен
лабораторно-виробничого корпусу
лівська, 29
станом на 31.07.2018
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
2 Міністерство освіти НТУУ «Київський політехнічний інститут України імені
Нерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, вул. Ви14,2
512 248,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і трьох антен опеі науки України
Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, гуртожитку № 16
борзька, 3
станом на 31.07.2018
раторів телекомунікацій, які надають послуги
тел. (044) 204-82-82
рухомого (мобільного) зв’язку

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державна міграцій- Державна міграційна служба України, 01001, м. Київ,
на служба України вул. Володимирська, 9, тел. (044) 226-23-39

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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: автозаправна станція
(літер Є-1) загальною площею 47,4 м2 за адресою: 43022,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Польова, 45, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43022, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Польова, 45. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 5,4510 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Польова, 45. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної
ділянки: на право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): станом
на 21.06.2016: 8 254 419,90 грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля до
300 м2 – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – Громадська організація «Галицько-Волинський Байкер».
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 2. Найменування об’єкта оцінки: асфальтне покриття
площею 320,5 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Потебні, 52, що обліковується на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
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: 0,0324 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Потебні,
52. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки:
на право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): не проводилась. 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 – майданчики. Особа – платник робіт з оцінки –
ТОВ «Енергозбереження Волинь».
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).

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

тендента 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 слід подавати 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
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1, 2)
загальною площею 74,0 м2 будівлі клубу (літ. К). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег, 146.
Балансоутримувач: 18 окремий мостовий загін 1 об’єднаного
загону державної спеціальної служби транспорту (Військова
частина ТО300). 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 Єрмолова С. Г. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Подібними
до об’єкта оцінки є: торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування. 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 здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
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 11 жовтня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 18 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: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,50 м2 (літера В, частина коридору № 115) першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
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дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський
державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки:
ФОП Бубнов Л. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20,0 м2; за
функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: частини даху будівлі управління
шлюзу (літ. А-10, інв. № 240) загальною площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
240. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди від 19.09.2012 № 1223/167п/п,
укладеного між Державним підприємством водних шляхів «Укводшлях» та Держаним підприємством «Адміністрація морських портів України» за погодженням регіональним відділенням розміру
орендної плати. Балансоутримувач майна: Державне підприємство водних шляхів «Укводшлях». Платник робіт з оцінки: Держане
підприємство «Адміністрація морських портів України». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху), під розміщення передавальних пристроїв.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 107,
1071, 1072, 1073 та частина коридору № 1074 площею 8,6 м2,
частина коридору № 114 площею 11,0 м2, загальною площею 72,0 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ.
А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Руднєва Ю. Л. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800,00 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.
 4. Назва об’єкта оцінки: північна частина фасаду загальною площею 36,0 м2 адміністративної будівлі (літ. А-5, реєстровий номер 01038818.1.АААБЕЕ286). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 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 «Шоколад». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 000,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: частини стін будівель; за функціональним призначенням: для розміщення зовнішньої реклами на будівлях.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби будівлі котельної в секторах 40о-90о; 150о-230о; 290о-340о.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, с. Михайлівка, вул. Шкільна, 5. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне
управління водного господарства. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Дісітел». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
частини споруд, зокрема аналогічного функціонального призначення що використовуються для розміщення технічних засобів та
антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двоповерхової будівлі аптеки I категорії на 350 тис. рецептів у рік
(літера А-2) загальною площею 894,9 м2, а саме: приміщення з № 1 до № 7 включно, приміщення з № 10 до № 21 включно,
приміщення з № 26 до № 39 включно, приміщення з № 42 до
№ 45 включно, приміщення з № 48 до № 52 включно. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп.
Будівельників, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я
України. Платник робіт з оцінки: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Ліки України» Аптека № 5. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 200,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
1 (приміщення № 536) площею 20,2 м 2 , вбудоване в
п’ятий поверх будівлі (літер А-6, реєстровий номер
00190414.1.АААДКИ168). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство
«Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей,
сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: Товариство з
обмеженою відповідальністю «лайфселл». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: для розміщення технічних засобів та антен операторів телекомунікацій, які надають послуги
рухомого (мобільного) зв’язку 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними

документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним
листом конкурсну документацію в запечатаному конверті
(на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу,
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ; 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, калькуляцію 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 11.10.2018
(включно).
Конкурс відбудеться 18.10.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ
по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: будівля котельні площею
1149,3 м2, будівля трансформаторної підстанції площею
77,3 м2, будівля слюсарної майстерні площею 83,0 м2, будівля насосної площею 67,0 м2, будівля сілевої насосної
площею 11,6 м2 та один котел за адресою: Кіровоградська
обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, що перебувають на балансі ПрАТ Світловодський завод «Спецзалізобетон».
Найменування балансоутримувача ПрАТ Світловодський завод
«Спецзалізобетон». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 6 об’єктів. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Площа земельної ділянки, м2: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ,
вул. Героїв Чорнобиля, 36. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Абиякий Олег Миколайович
(тел. (097) 115-11-22). Подібними об’єктами є: комплекс інвентарних об’єктів подібного функціонального призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки
об’єкта нерухомого майна, складає 5,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований),
пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650), застосовується ФДМУ, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша встановленої
в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі 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 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них» та 1.2 «Оцінка машин і обладнання».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3
років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників
конкурсів) викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І,
ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції,
де строк виконання робіт не перевищує 7 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 12.10.2018 включно у робочий
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час до 16.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 19 жовтня 2018 року о 9.00 у РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки: 49/100 частин нежитлової будівлі
загальною площею 350,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «ДРАЙВ-ІН». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеса, Французький бульвар, 85/5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю
невід’ємних поліпшень, визначення вартості невід’ємних поліпшень. Телефон замовника конкурсу (048) 731-40-43, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – код КВЕД
10.85 виробництво готової їжі та страв; код КВЕД 47.11 Роздрібна
торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами; код КВЕД 56.10
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
(основний); код КВЕД 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та
виявлення громадської думки. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт
основних засобів. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельної ділянки: для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки –
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16
січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єкту оцінки вище 6 920 гривен комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113)
до 18.00 12.10.2018. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 19.10.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39,
731-50-28, 731-50-29.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
першого поверху будівлі площею 15,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації»
Рівненської обласної ради. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: подібним майном є приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку площею 70,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Дубенська,
37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
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(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ
Україна» . Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені
для їх розміщення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення
першого поверху навчального корпусу № 1 площею 9,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Корнійчук Віталій Володимирович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: подібним майном є
приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах
ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області
о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного
підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 20,7 м2 (майно, що не увійшло до
СК КСП ім. Дімітрова, балансоутримувач – відсутній, управління – РВ ФДМУ по Сумській області). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Стара Іванівка, вул. Решітько, 8. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних
об’єктів, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею
578,8 м2; 2) нежитлові приміщення гаража загальною площею
66,3 м2 (балансоутримувач – Конотопська районна державна
адміністрація). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Соборна, 23. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Конотопська районна рада. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
виробничого корпусу крохмального цеху загальною площею 667,3 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Конотопський
р-н, смт Дубов’язівка, вул. Петра Лусти, 38. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з

оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «Виробниче об’єднання «Протекс Груп».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,6 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість).
 4. Найменування об’єкта оцінки: цілісний (єдиний) майновий комплекс державного підприємства Сумського лікерогорілчаного заводу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Петропавлівська, 121; м. Суми, вул. 2-га Заводська, 4. Тел.:
(0542) 22-06-14, 78-77-48. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження договору оренди. Основні види продукції (послуг),
що виробляються – 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Кількість об’єктів орендованих необоротних активів згідно з аналітичним обліком, що підлягають оцінці,
шт. – 323, з них: основних засобів – 323 (будівлі та споруди – 38;
транспортні засоби – 21; машини та обладнання – 205; інструменти, прилади та інвентар – 26; інші – 33), об’єктів незавершеного будівництва – 0, нематеріальних активів – 0, довгострокових фінансових інвестицій – 0. Оборотні активи, що передані в
оренду, – відсутні. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства – 15 108 тис. грн. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів –
8 707 443,62 грн станом на 30.06.2018. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього – 24 890 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Суми, вул. Петропавлівська, 121 (1,7782 га);
м. Суми, вул. 2-га Заводська, 4 (0,7108 га). Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – землі промисловості. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – договори оренди. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): м. Суми, вул. Петропавлівська, 121 (1,7782 га) – 14 630 851,78 грн; м. Суми, вул. 2-га
Заводська, 4 (0,7108 га) – 3 142 233,56 грн. Наявність об'єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт
з оцінки об’єкта – ТОВ «Горобина». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 35,0 тис. грн. Подібними
до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є єдиний
(цілісний) майновий комплекс суб’єкта господарювання; пакет
акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського
товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства; необоротні активи суб’єкта
господарювання; основні засоби (земельні ділянки (речові права
на них); будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої;
машини, обладнання, прилади; колісні транспорті засоби) та
нематеріальні активи.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів № 1-3 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». Для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні
документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
До участі в конкурсі з оцінки об’єкта № 4 допускаються
претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом ІІ. «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на
об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1.«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на
об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2.«Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності». Вимоги до претендентів для участі у
конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І,
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 подається до відділу управління
персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному
конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в
окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції
щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом, калькуляції витрат,
пов'язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу. На конверті необхідно зробити відмітку:
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 17 жовтня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 11 жовтня
2018 року (включно).
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відомості
приватизації

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
ЗалишкоДата Вид вар- ва вартість
оцінки тості
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
1 Нежитлові приміщення площею
Ринкова 17 517,03
40,6 м2 на цокольному повервартість
сі чотириповерхового корпусу
№ 2 ТНЕУ за адресою: майдан
Перемоги, 3, м. Тернопіль, що
перебуває на балансі Тернопільського національного економічного
університету
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та найменування
балансоутримувача

30.09.18

№
з/п

Платник

Публічне
акціонерне
товариство
«Райффайзен
Банк Аваль»

Замовник робіт з оцінки: Тернопільський національний економічний університет.
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
об’єкта, – 2 000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно –
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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 9,76 м2
на першому поверсі будівлі. Балансоутримувач – ДП МОУ
«Українська дорожньо-транспортна компанія «Воєнконверс43». Місцезнаходження об’єкта: вул. Гарнізонна, 16, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Світма». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення,
частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: будівля Каземат-лабораторії
загальною площею 59,0 м2 та приміщення Міської (Михайлівської) брами площею 6,1 м2 (охорон. № 727/2), які
є пам’яткою архітектури та містобудування національного
значення. Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. Замкова 3 та 3а (відповідно), м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
ПП «Професіонал-95». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є будівлі та споруди аналогічного функціонального призначення – пам’ятки архітектури та містобудування
національного значення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: складські приміщення загальною площею 51,9 м2. Балансоутримувач – Хмельницький про-
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фесійний ліцей електроніки. Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 40/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ
«Р.М.П.-Сервіс». Подібними об’єктами відповідно до додатка
2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробничоскладська нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в
межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу
2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб.
10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління
персоналом, організаційно-документального, інформаційного
забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
(каб. 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого
поверху адмінбудівлі загальною площею 11,29 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Юхименко Н. М. Дата оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної будівлі загальною площею
44,92 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьманський шлях,
буд. 26, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Лисянської
районної ради. Дата оцінки: 30.09.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина складу (літ. Л) (цех шарошок) площею 867,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський р-н,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Світлана
Іванівна. Дата оцінки: 30.09.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому та п’ятому поверхах шестиповерхової адміністративновиробничої будівлі загальною площею 189,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний
інститут «Акорд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Фотоніка Плюс».
Дата оцінки: 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну
кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до
Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається

з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 №10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно
з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв) – 3 000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до
Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 16 жовтня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 22 жовтня 2018 року об 11.00 в РВ
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення
в будинку (літ. А) загальною площею 341,5 м2 (в т. ч.: приміщення III поверху (14-1) – (14-10) площею 166,2 м2; приміщення
мансарди (18-1) – (18-12) площею 175,3 м2), що перебуває на
балансі Чернівецької філії ДП «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Чернівці, Центральна площа, 4. 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: 42,4 тис. 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.
 Найменування об‘єкта оцінки № 2: вбудовані приміщення
(1-4) першого поверху площею 60,0 м2 адміністративної будівлі (літ. АІІ), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл.,
Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Довженка, 9. 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 грн станом на 31.08.2018. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,0716 га. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці,
вул. О. Довженка, земельна ділянка 9. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель та споруд
управління статистики у Кельменецькому районі. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. 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.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
по об’єкту оцінки № 1 – юридична особа – приватне підприємство «Укрекопроект»; по об’єкту оцінки № 2 – фізична особа –
підприємець Раренко Наталія Василівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання
договорів про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки 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 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 в конкурсах є наявність
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів 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 конкурсах 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
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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’єктів оцінки № 1 та № 2 є нерухоме майно (земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням належать до
адміністративної, торговельно-адміністративної, торговельної
нерухомості. Конкурсна документація подається в запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ
по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня
публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у
РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок: (0372) 55-44-84.

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме:
нежитлові приміщення загальною площею 992,7 м 2,
розташовані за адресою: вул. Остапа Вишні, 5а, м. Київ, що обліковуються на балансі Фонду державного майна України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Остапа Вишні, 5а, м. Київ. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 18 приміщень. Наявність
об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів війни в Афганістані та інших локальних
конфліктів».

приватизації

Продовження таблиці

підсумки
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 виВартість конання робіт
(днів)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації
шляхом продажу на аукціоні
1 Об’єкт незавершеного будівниДП «Київський аукці6 900
10
цтва – будинок культури (літ. «А») за онний центр» ПАТ ДАК
адресою: Київська обл., Макарівський «Національна мережа
р-н, смт Кодра, вул. Шевченка, який аукціонних центрів»
під час приватизації не увійшов до
статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» (код за ЄДРПОУ
00480879; припинено)
2 Об’єкт незавершеного будівництва – ДП «Київський аукці6 900
10
108-квартирний житловий будинок
онний центр» ПАТ ДАК
(літ. «А») за адресою: Київська обл., «Національна мережа
м. Буча, вул. Яблунська (колишня
аукціонних центрів»
Кірова)
3 Об’єкт незавершеного будівництва – ТОВ «ІВ Груп»
6 800
5
житловий будинок № 6 за адресою:
Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

№
з/п

Назва об’єктів

Переможець – СОД

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується Фондом державного
майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі 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 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не
менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

№
з/п

Назва об’єктів

Строк виВартість конання робіт
(днів)
6 800
5

Переможець – СОД

4 Об’єкт незавершеного будівництва – ТОВ «ІВ Груп»
житловий будинок № 7 за адресою:
Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна
5 Об’єкт незавершеного будівництва – ТОВ «ІВ Груп»
житловий будинок № 8 за адресою:
Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

6 800

5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 13.09.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Федоренко Алла Анатоліївна на
єдиний майновий комплекс державне підприємство «Торговий
дім «Буковинська горілка» за адресою: м. Чернівці, вул. Лесина,
4а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Вартість та строк виконання робіт: 15 000,00
гривень та 20 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 7 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу:
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до
17.30 09 жовтня 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)
16 жовтня 2018 року о 14.00.

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, проведеного 24.09.2018, переможцем конкурсу
щодо визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення
розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства, визнано суб’єкта оціночної діяльності – приватне підприємство експертно-оціночну
фірму «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 70,0 тис. грн.

результати продажу об’єктів малої приватизації
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про результати продажу на електронному аукціоні
об’єктів державної власності малої приватизації
 Незавершене будівництво 40-квартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл.,
Мукачівський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська, б/н, балансоутримувач об’єкта: відсутній. Приватизовано фізичною особою – Лисенко Тетяною Іллівною, яка визнана переможцем електронного
аукціону, за 440 400,00 грн, у т.ч. ПДВ – 73 400,00 грн.
 Будівля магазину-кафе (літ. А-А*) з мансардним поверхом загальною площею приміщень
120,9 м2 за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2а/1,

балансоутримувач ДП «Довжанське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ 22114572.
Приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ІМІДЖ» (код ЄДРПОУ 34048244), яка
визнана переможцем електронного аукціону, за 402 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 67 000,00 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 19,8202 % статутного капіталу
публічного акціонерного товариства «Струмок» (код за ЄДРПОУ 05390842, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9) приватизовано фізичною особою – Астіоненком Олегом Сергійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону, за 6408,66 грн.

прийнято рішення про приватизацію
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Житомирській області від 25.09.2018 № 714
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі (літ. А) площею
2789,1 м2, що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації, орендується ТОВ «Міськкомунсервіс» та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м.
Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 42, шляхом викупу орен-

дарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних поліпшень під
час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

буд. 75/77. Балансоутримувач – ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА» (код ЄДРПОУ 00240253).

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 26 вересня 2018 року № 2005
прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу об’єкта малої
приватизації – соціально-культурного призначення – клуб з майном (7 одиниць) за адресою: 61052, м. Харків, вул. Конторська,

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по м. Києву від 25 вересня 2018 року № 1219
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
– об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 місць
за адресою: м. Київ, вул. Охтирська, 5-17 (балансоутримувач
відсутній), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

фонд державного майна україни повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

28.08.2018
м. Київ
№ 1118
Про реформування журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
та додатка до нього – газети «Відомості приватизації»
Відповідно до законів України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про Фонд державного майна
України», з метою забезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування громадян
про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації і про свою діяльність
НАКАЗУЮ:
1. Реформувати друкований засіб масової інформації журнал «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» (реєстраційне свідоцтво серія КВ № 587 від 18.04.1994) та додаток до
нього – газету «Відомості приватизації» (реєстраційне свідоцтво серія КВ № 151 від 15.10.1993)
шляхом його перетворення в офіційне друковане видання Фонду державного майна України.
Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

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

2. Управлінню комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю забезпечити до 1 січня 2019 року перереєстрацію друкованого засобу масової інформації журналу «Державний
інформаційний бюлетень про приватизацію» та додатка до нього – газети «Відомості приватизації».
3. Визначити Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю відповідальним
за підготовку, випуск і розповсюдження офіційного друкованого видання Фонду державного
майна України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 29 жовтня 2015 року № 1604 «Про
призначення головного редактора – відповідального секретаря «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію».
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до
розподілу функціональних обов’язків.
В. о. Голови Фонду 		

В. ТРУБАРОВ
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