додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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передати державне
майно в оренду

3 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

прийнято рішення
про приватизацію

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом регіонального відділення Фонду державного майна
України по Волинській області від
02.10.2018 № 429 внесено зміни до
наказу від 07.08.2018 № 329 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації»,
а саме визначено спосіб продажу
об’єкта малої приватизації – будинок мисливця, літер «А-1», загальною площею 171,7 м2 за адресою:
Волинська обл., Горохівський р-н,
с. Лобачівка, вул. Берестецька, 2 –
аукціон без умов.

ЖИТОМиРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про втрату чинності наказом
про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої
приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від
20.09.2018 № 692 визнано таким, що
втратив чинність наказ регіонального відділення від 20.08.2018 № 592
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Головинський кар’єр».

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію

серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
Додаток виходить щопонеділка та щосереди

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

засновано у вересні 1993 року

8 жовтня 2018 року

офіційне видання фдму
Управління продажу об'єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
результати продажу
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації державної власності
 Регіональним відділенням Фонду державного майна України по ІваноФранківській області затверджено протокол про результати електронного
аукціону № UA-PS-2018-08-22-000003-2, сформований 14.09.2018, з продажу
електростанції дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157 за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Ребета, 2, що обліковується на балансі Івано-Франківської
філії ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01184635), переможцем якого стала
юридична особа – мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Соляріс». Ціна продажу – 53 750 грн без ПДВ, ПДВ – 10 750
грн. Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 64 500 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
 Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 9', 10, 11, 12, 13,
14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною площею 89,4 м2, розташовані на 1-му поверсі будівлі А-2, за адресою: Львівська обл., м. Городок, майдан Гайдамаків, 25-26; балансоутримувач – Городоцька районна державна адміністрація
Львівської області (ЄДРПОУ 04056463). Приватизовано фізичною особою
Горак Нелею Андріївною, яка визнана переможцем електронного аукціону,
за 933 333,6 грн, у тому числі ПДВ – 155 555,6 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській
області повідомляє, що 04.09.2018 в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» відбувся електронний аукціон з умовами з продажу об’єкта
державної власності «Їдальня» (Одеська область, м. Ізмаїл, Аеродромне шосе,
2б; балансоутримувач – ПрАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів
«Дунай-Пак», ЄДРПОУ 383716). Переможцем аукціону визнано юридичну особу – ПрАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» (ЄДРПОУ
383716), яка запропонувала за об’єкт найвищу ціну – 46000,00 грн без ПДВ.

Протокол про результати зазначеного аукціону затверджений регіональним
відділенням 25.09.2018.






 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській
області повідомляє, що 19.09.2018 в електронній торговій системі «Прозорро.
Продажі» відбувся електронний аукціон з умовами з продажу об’єкта державної
власності – Спортивна база відпочинку «Портовик» (Одеська область, Ізмаїльський район, с. Озерне, вул. Польова, 19; балансоутримувач – Ізмаїльська
філія ДП «Адміністрація морських портів України», ЄДРПОУ 38728402). Переможцем аукціону визнано фізичну особу – Коваленко Людмилу Василівну, яка
запропонувала за об’єкт найвищу ціну – 2 277 730,00 грн без ПДВ. Протокол
про результати зазначеного аукціону затверджений регіональним відділенням 28.09.2018.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації
державної власності
 Об’єкт малої приватизації державної власності – «Адмінбудівля (літ.
А) площею 213,3 м2, туалет (літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3)», що знаходиться за
адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-ї гвардійської мехбригади, буд. 26в та перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської області,
приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою – Легусем Євгеном Миколайовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податку
3269518654, за 286 576,70 грн, у тому числі ПДВ – 47 762,78 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Приватизовано шляхом викупу об’єкт малої приватизації – нежитлову будівлю площею 138,1 м2, розташовану за адресою: Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, смт Мала Дівиця, вул. Чернігівська, 51, балансоутримувач:
ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (код за ЄДРПОУ 00372629).
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, – ТОВ «Малодівицьке хлібоприймальне підприємство» за 64 055,11 грн,
у т. ч. ПДВ – 10 675,85 грн.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – нежитлова будівля загальною площею 1 144,8 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49. Будівля перебуває в аварійному стані.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області.
Орган управління майном: Державна судова адміністрація України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.07.2018 становить 2 356 860 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (серпень 2018 р.) становить 19 640,50 грн без ПДВ при використанні для проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – серпень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить
19 640,50 грн.
2.Використання орендованого майна під проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.
3. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної плати протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди, який зараховується
в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
9. Зобов’язання орендаря щодо проведення робіт по усуненню ознак аварійності та надання на підтвердження балансоутримувачу акта Держгірпромнагляду України.

10. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю та нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки.
11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору
оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки протягом 10 календарних днів від дати укладення договору оренди.
13. Внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних плат
(117 843 грн) шляхом перерахування коштів на рахунок: р/р 37315068016233
в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 20917284.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції
відповідно до умов конкурсу; 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 відсутність застосування до претендента санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі);
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інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи для участі у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому
непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ
по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати
публікації з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі
РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 20, 6-й поверх, початок об 11.00.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати
у відділі оренди державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по
Миколаївській області або за тел.: (0512) 47-04-13, 47-89-82 з
8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн.
№ 63-77, 116-120 та частина коридору № 93, розташовані на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі адміністративнолабораторного корпусу № 2, інв. № 81973, реєстровий
№ 00482329.2.ААААЛБ389, літ. А-4, загальною площею
365,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебуває на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 05.06.2018 становить 1 492 230,00 грн без
ПДВ.
Орган управління: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 111 133,80 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 18 522,30 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 виробництва (дієтичні добавки).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не
меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який
несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу 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 – 2 роки 11 місяців. Подальше
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу,
крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не
повертається згідно з вимогами Порядку.
13. 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.
14. 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 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.
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 менше ніж 2 % 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 та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за
останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі);
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди
мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації
про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у
конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента
і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та
дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії
за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна
отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна фіс- 39890405, Державна фіскальна служба України та фактично перебуває в
Нежитлові вбудовані приміщен3929197.020.АААДЕД337 Луганська обл., Новоп- 164,4
310 426,00
2 роки
Розміщення органів
кальна служба оперативному управлінні Старобільської об’єднаної податкової інспекції
ня на 2-му поверсі двоповерхосковький р-н, смт Ностаном на 31.07.2018
364 дні
місцевого самоврядуУкраїни
Головного управління ДФС у Луганській області, 92703, Луганська обл., Ста- вої адміністративної будівлі (інв.
вопсков, вул. Українвання та їх добровільних
робільський р-н, м. Старобільськ, вул. Харківська, 6, тел. (06461) 2-33-67 № 1031100725)
ська, 51
об’єднань
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
майна максимально
загальна вартість
найменування
місцезнаходження
незалежною можливий строк
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди
1 Міністерство вну08733819, Медичний реабілітаційний центр МВС України «МирЧастина нежитлового приміщення в холі
08733819.1.АААДЖЛ990 вул. Українська, 60,
2,0
16 000,00
2 роки
Розміщення банкомата на плотрішніх справ України город», вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл.,
спального корпусу на 1-му поверсі шестипом. Миргород, Полтав11 місяців
щі 2,0 м2 (орендна ставка 40 %)
тел. (05355) 4-66-10
верхової будівлі МРЦ
ська обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

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

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

Балансоутримувач
№ Назва органу (код за ЄДРПОУ, назва,
з/п управління юридична адреса, контактний телефон)
1

РВ ФДМУ по 35505132, ПАТ «МирогоРівненській щанський аграрій», 35623,
області
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща
Перша, вул. Шевченка, 1

2

Міністерство 22555721, ДП НВО
освіти і науки «Потенціал-Еко», 33023,
України
м. Рівне, вул. Київська,
106

найменування
Приміщення (бокс) № 40 на території автогаража; приміщення (бокс) № 47
на території автогаража; приміщення № 6 на території автогаража на 10
комбайнів; кімната № 3 адміністративної будівлі; майданчик на території
автогаража

реєстровий номер
майна
–

вартість
максимальзагальна майна
за
но можли- мета викорисплоща, незалежною
вий строк
тання
м2
оцінкою, грн
оренди
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша,
39,3;
260 090,00
1 рік
Розміщення:
вул. Шевченка, 55; Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирого- 61,1;
167,1 м2 – склаща Перша, вул. Шевченка, 55; Рівненська обл., Дубенський р-н, 66,7;
дів; 9,9 м2 – офіс. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 51; Рівненська обл., Дубен- 9,9;
са; 200,0 м2 –
ський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1; Рівненська
200,0
інше використанобл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55
ня майна
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106
–
113 485,00
1 рік
Розміщення
складів
місцезнаходження

1/2 вентиляційної шахти комунікаційного тунелю зі спорудами, а саме: вен–
тиляційна шахта літ. «V» площею 3,25 м2; комунікаційний колодязь літ. «V»
2
площею основи 2,55 м ; комунікаційний колодязь літ. «V1» площею основи
1,25 м2; комунікаційний колодязь літ. «V2» площею основи 1,8 м2; технологічна споруда літ. «V3» площею основи 5,95 м2; технологічна споруда літ.
«V4» площею основи 7,2 м2; комунікаційний колодязь літ. «V5» площею основи 9,25 м2; залізобетонні технологічні опори літ. № 1 площею основи 0,55 м2
3 Міністерство 22555721, ДП НВО
1/2 вентиляційної шахти комунікаційного тунелю зі спорудами, а саме: вен–
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106
–
113 485,00
1 рік
Розміщення
освіти і науки «Потенціал-Еко», 33023, тиляційна шахта літ. «V» площею 3,25 м2; комунікаційний колодязь літ. «V»
складів
2
України
м. Рівне, вул.Київська, 106 площею основи 2,55 м ; комунікаційний колодязь літ. «V1» площею основи
2
2
1,25 м ; комунікаційний колодязь літ. «V2» площею основи 1,8 м ; технологічна споруда літ. «V3» площею основи 5,95 м2; технологічна споруда літ.
«V4» площею основи 7,2 м2; комунікаційний колодязь літ. «V5» площею основи 9,25 м2; залізобетонні технологічні опори літ. №1 площею основи 0,55 м2
4 Міністерство 40112275, Регіональний Частина адміністративної будівлі
40112275.1.НЕПУШХ018 Рівненська обл., м. Сарни, вул. Гагаріна, 100
2,0
5 560,00
2 роки
Розміщення тервнутрішніх
сервісний центр МВС
11 місяців мінала самообсправ України в Рівненській обласслуговування
ті, 33024, м. Рівне, вул.
Вербова, 39, тел. (0362)
68-30-09
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».

8 жовтня 2018 року

№ 81 (1205)

3

відомості
приватизації

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди використання
1 Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003, Частина площадки з ас05379205.40.ББФЕРЮ027 вул. Текстильна,
239,0
83 730,00
2 роки 11 місяців Стоянка автоводних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
фальтним покриттям № 2
30а, м. Тернопіль
мобілів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можли- мета використання
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної
37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної про- Будівля олійниці літ.Б-1, 37199618.29.РБИЮКО.727 вул. Холодноярська, 11б,
437,8
149 677,45
2 роки 11 місяців Розміщення виробполітики та продоволь- мисловості «Укрспирт», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл.;
б, підвал літ.пд, ґанки:
с. Косарі, Кам’янський р-н,
ництва олії
ства України
тел. 284-04-90
літ. б1, літ. б2
Черкаська обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за максимально
найменування
місцезнаходження пло- незалежною оцін- можливий строк
мета використання
ща, м2
кою, грн
оренди
1 Міністерство
33764708, Філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС»
Кран козловий в.п. 125 тн (інвентарний но- 20588716.8.САГХУ097 60232, Чернівецька
–
2 395 751,00
2 роки
Використання за призначенням (виконаненергетики та ву- ПрАТ «Укргідроенерго», 60232, Чернівецька обл., Сокирянський мер 1059), який в процесі приватизації (коробл., Сокирянський
станом на
5 місяців
ня будівельно-монтажних робіт за пректом
гільної промисло- р-н, с. Василівка, , вул. Центральна, 71, тел. (03741) 3-15-62,
поратизації) не увійшов до статутного (склар-н, с. Василівка
30.06.2018
будівництва ІІ (другої) черги Дністровської
вості України
3-67-92; факс (03741) 3-15-62, 3-67-59
деного) капіталу ПрАТ «Укргідроенерго»
ГАЕС в складі гідроагрегату № 4)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області,
тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство
38758133, Філія «Чернігівський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українсько- Нежитлові приміщення окре–
м. Чернігів,
268,6
365 609,01
2 роки 364 дні
Для здійснення технічного обінфраструктури го державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних за- мої одноповерхової цегляної
вул. Івана
слуговування та ремонту автоУкраїни
собів «Укрінтеравтосервіс», 14021, м. Чернігів, вул. Богуна, 55, тел. (0462) 77-46-77
будівлі (будівлі гаража)
Богуна, 55
транспортних засобів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до
16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
реєстровий місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
мета використання
контактний телефон)
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство регіонального розвитку, 00294349, ДП «НДІБМВ», 03150, м. Київ, вул. Кос- Нерухоме майно – нежитлове
–
м. Київ,
14,8
261 190,00
2 роки 11 місяців Розміщення фірмового магазину вітчизняного пробудівництва та житлово-комунального тянтинівська, 68, тел. (044) 425-56-32
приміщення на 4-му поверсі
вул. Костянтистаном на 31.07.2018
мислового підприємства-товаровиробника, крім
господарства України
будівлі
нівська, 68
тих, що виробляють товари підакцизної групи
2 Міністерство освіти і науки України
16459396, Національний університет «КиєвоНерухоме майно – нежитлове
–
м. Київ,
16,1
324 764,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
Могилянська академія», 04070, м. Київ,
приміщення на 1-му поверсі
Контрактова
станом на 31.05.2018
вул. Г. Сковороди, 2, тел. (044) 425-60-59
навчального корпусу № 3
площа, 4
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
част. № 1 (0,7 м2), част. № 2 (3,0 м2), № 7 – № 16 (86,3 м2)
загальною площею 90,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24400, Вінницька обл., Бершадський
р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 2 частини приміщень, 10
приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна –
157 951,14 грн; залишкова – 108 312,83 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 26 – № 28 загальною площею 58,7 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебувають на балансі
Державного науково-виробничого підприємства «Гиосистема».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – Приватна виробнича фірма «Практик». Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 31.08.2018: відновна – 21 785,00 грн; залишкова – 7 023,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 1-6) загальною площею 103,4 м2 у підвалі двоповерхової будівлі адміністративного корпусу, що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Іполита
Зборовського (колишня Чкалова), 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Полінічук О. М. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних за-
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собів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 6 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 01.09.2018: відновна – 8 501,42 грн; залишкова –
3 664,80 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 123 – 9,5 м2, част. № 137 – 9,95 м2, част. № 139 –
52,55 м2, загальною площею 72,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Центр відновлення хребта –
АКСІС». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 приміщення, 2 частини приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
16.04.2018: відновна – 46 188,08 грн; залишкова – 5 211,38 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 28 площею 3,0 м2 у вестибулі на
першому поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3
(літ. А), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Пальчевський О. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.09.2018: відновна – 1 187,99
грн; залишкова – 587,61 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля їдальні
загальною площею 193,0 м2 за адресою: 22162, Вінницька
обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 7;
одноповерхова будівля складу загальною площею 85,7 м2
за адресою: 22162, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 8а; будинок побуту – одноповерхова будівля побутового призначення загальною площею
111,1 м2 за адресою: 22162, Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Широка Гребля, вул. Заводська, 19, що не увійшли під час
приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Юзефо-

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
Миколаївський цукровий завод» та перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова
компанія». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ
«Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 будівлі. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017: одноповерхової будівлі
їдальні загальною площею 193,0 м2, відновна – 159 804,00 грн;
залишкова – 159 804,00 грн; одноповерхової будівлі складу загальною площею 85,7 м2, відновна – 8 500,70 грн; залишкова –
41 136,00 грн; будинку побуту – одноповерхової будівлі побутового призначення загальною площею 111,1 м2, відновна –
56 217,00 грн; залишкова – 56 217,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,18 тис. грн. Дата оцінки (дата
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформації
про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
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відомості
приватизації

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального
відділення до 17.00 18.10.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурс відбудеться 24.10.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина навчального
корпусу № 1 площею 5,8 м2 за адресою: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,5664 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 30. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та
житлових будівель. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 12 218 391,09 грн станом на
25.01.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «Арей».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина аудиторнолабораторного корпусу № 2 площею 5,7 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,3105 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Потапова, 9. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних
та житлових будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 29 206 554,66 грн станом на
25.01.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «Арей».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення стоянки ПАС-46 площею 250,0 м2 за адресою: 44110, Волинська
обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а, що
обліковується на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський
р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,65 га. Місце розташування
земельної ділянки: Млинівська сільська рада, Ратнівський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування сервісної зони автопереходу «Доманово» та розширення пункту автомобільного сервісу № 46. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. 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 – ФОП Венско Л. М.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному
окремому конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних
днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
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Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча
б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема,
подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та
робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон
(0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у
РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий
або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за
ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно 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).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення
прибудови площею 3,0 м2 технічного поверху на даху будівлі готелю, частина несучої стіни приміщення прибудови
площею 0,4 м2, частина зовнішньої стіни приміщення прибудови площею 10,84 м2, частина поверхні даху площею
19,96 м2, частина зовнішньої несучої стіни площею 8,32 м2
будівлі готелю, що перебувають на балансі Вуглегірської ТЕС
ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, просп. Миру, б.6а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн. В якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина стіни площею
24,415 м2 та частина даху площею 5,0 м2 будівлі багатоканатного підйому головного ствола блоку № 4, що перебуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля»
(код за ЕДРПОУ 33504964). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Покровський р-н, с-ще Новоекономічне, просп.
Миру, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс: (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: філія – Приватне акціонерне товариство «Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн. В якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані
приміщення площею 61,7 м2 та частина коридору площею
6,7 м2 першого поверху будівлі, що перебуває на балансі Краматорської міської державної лікарні ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ 00694267. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шадринська, 33. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЦЕНТР
ЗДОРОВ’Я ТВАРИН». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –
2,8 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май-

на та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до
Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(за потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5
до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по
Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж, що перебуває на балансі
управління фінансів Лугинської районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 25. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки під час обрання переможця – 3 000,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (літ. А) площею
2 789,1 м2, що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації, орендується ТОВ «Міськкомунсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 42. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості
невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт
приватизації. Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна. Дата
оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 5 500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням – адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна, нерухомість закладів громадського харчування,
виробнича, виробничо-складська, складська нерухомість.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ ФДМУ по
Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: металевий павільйон площею
47,87 м 2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Фединця, 53. Балансоутримувач: Державний
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відомості
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення загальною площею 225,3 м2:
частина прим. № 52 – 131,5 м2, частина прим. № 54 – 57,5 м2,
прим. № 56 – 8,8 м2, прим. № 71 – 27,5 м2 другого поверху в будівлі їдальні № 1, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Запланована дата оцінки: 30.09.2018. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Тришкалюк Т. М.
 2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 96,6 м2: прим. № 47 – 67,2 м2, прим. № 48 – 16,5 м2,
прим. № 49 – 12,9 м2 першого поверху гуртожитку № 6,
що обліковується на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Тичини, 8. Запланована дата оцінки: 30.09.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Демкович І. Б.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не
повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в
додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
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письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його
до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,
48, телефон для довідок 55-31-39.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі АПК ВП «Шахта «Тошківська» (інв. № 3), що перебуває на балансі ДП «Первомайсквугілля». Місцезнаходження
об’єкта: 93281, Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка,
вул. Челюскіна, буд. № 3Б. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПАТ
«Державний ощадний банк України» Філія – Луганське обласне
управління АТ «Ощадбанк». Строк виконання роботи – не більше
5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1 700,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: під розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 25 жовтня 2018 року о 10.00 в РВ
ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок (06452)
4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-30,
І, ІІ загальною площею 271,1 м 2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Райніса, 9. Балансоутримувач: Екологічний коледж
Львівського національного аграрного університету. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Райніса, 9. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Медичний коледж «Монада».

 2. Назва об’єкта оцінки: бетонна площадка гуртожитку
№ 3 загальною площею 146,1 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 25. Балансоутримувач: Львівський державний університет фізичної культури. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Під Голоском, 25. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Тета-Тепло+».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1,
2 – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єкта № 1 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єкта № 2 – виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу
документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о
12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

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
Залишкова
його
Дата
вартість
№ Назва об’єкта оцінки,
Вид
та наймену- оцін- вартості
Платник
об’єкта,
з/п місцезнаходження
вання балансоутримувача
ки
грн
Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Допоміжне приміщення № 6
Ринкова 14 284,80 Товариство з обмеголовного виробничого корпусу
вартість
женою відповідаль2
площею 300,0 м за адресою:
ністю «Виробниче
об’єднання «ПРОЗаводська, 40а, с. Новосілка,
ТЕКС ГРУП»
Підволочиський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт»
31.10.18

вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61 38 83.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Козак І. М. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: будівлі, 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 здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна 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 із:
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 17 жовтня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 23 жовтня 2018 року о 10.00 у
РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, каб. 303).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї
інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не
менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав
на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт
з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт
з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом
або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної
експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завіреними печаткою претендента.

8 жовтня 2018 року

6

відомості
приватизації

Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки
об’єкта – 2 100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої та
виробничо-складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна
 Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 221,8 м2 в підвалі адміністративної будівлі (реєстровий номер майна 08676211.1.ЕВОБТИ001), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в
Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Олешки,
вул. Центральна, 36. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Громадська організація
«Херсонська обласна організація фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» України». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.09.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі,
що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 2. Об’єкт: група інвентарних об’єктів пансіонату «Ялинка»,
а саме: спальний корпус (літ. А) з терасами (літ. а-а15) загальною площею 252,8 м2, склад (літ. Б) загальною площею 9,9 м2,
кухня (літ. В) загальною площею 15,6 м2, душ (літ. Г) загальною
площею 3,6 м2, вбиральня (літ. Д) загальною площею 11,7 м2, сторожка (літ. Е) загальною площею 15,5 м2, ворота (№ 1), огорожа
(№ 2), огорожа (№ 3), умивальник (№ 4) та умивальник (№ 5), за
адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка,
вул. Набережна, 55. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: Приватне підприємство «ВК Гарда». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: нерухомість рекреаційного та санаторно-курортного
призначення.
 3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення коридору площею 13,4 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Лукашенко Сергій Михайлович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
приміщення торговельного призначення.
 4. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею
10,2 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 2, що
перебуває на балансі Херсонського національного технічного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 130. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
Платник: ФОП Ходаковська Галина Олексіївна. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися
комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
торговельного призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки,
яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній
пропозиції становить не більше ніж: для комплексу будівель та
споруд – 6,0 тис. грн; для об’єктів нерухомого майна (вбудованих
нежитлових приміщень, частин приміщень тощо) – 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент та строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті (для об’єкта приватизації – не більше 10 днів, для об’єктів оренди – не більше 5 днів);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна
не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
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у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який
подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування
цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина під’їзної залізничної
колії довжиною 1704,0 пог. м. Балансоутримувач – ДП «Славутський комбінат «Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта:
вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 098 575 25 39;
volodymyrkobernyk@gmail.com . Дата оцінки – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки – ДП «Славутський комбінат «Будфарфор».
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Металсервіс». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення фойє площею 4,0 м2 на першому поверсі адміністративного будинку.
Балансоутримувач – Хмельницький МВ УМВСУ в Хмельницькій
області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна,15, 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 – 30.09.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Добровольський
Валентин Юрійович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення складу для матеріалів загальною площею 79,1 м2. Балансоутримувач –
Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Франка, 53, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79 56 16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Кульоба Дмитро Михайлович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(виробничо-складська нерухомість). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,2 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: частина коридору першого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Костін Є. В. Дата оцінки: 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому
поверсі прибудови до учбового корпусу загальною площею
446,27 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської
справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола,
164, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Стеценко Н. В.
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.
 Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 23,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іванова Л. М. Дата
оцінки: 30.09.2018.
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 України від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна у межах 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 із:
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 № 10-597687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та
згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції,
що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за
групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3 000,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до
Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 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.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214. Платник робіт з оцінки: філія Чернігівське обласне
управління АТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 71,04 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький професійний ліцей Чернігівської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київська, 337. Платник робіт з оцінки: ФОП
Поливяна Наталія Владиславівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними
до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.09.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення господарського будинку майстерні для ремонту тракторів площею
182,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
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Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
с. Деснянка. Платник робіт з оцінки: ФОП Семко Василь Михайлович. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська
та складська нерухомість. Дата оцінки: 30.09.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
24,8 м2 одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 85. Платник робіт з оцінки: Повне товариство «Ломбард «9999» Сіренко і компанія». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
325,9 м2 їдальні першого поверху навчального корпусу
№ 24 та частина холу загальною площею 7,62 м2 навчального корпусу № 22. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівський національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4.
Платник робіт з оцінки: ФОП Стукало Юлія Іванівна. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.09.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
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 ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області
о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462)
67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Орієнтовна
дата
оцінки
ОчікуПлатник
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта Балансоутри- робіт
вана
з
оцінки
2
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
мувач
найбільоб’єкта
ша ціна
надання
послуг з
оцінки/
грн
1 Частина даху
6,0 м. Київ, пл.
ДП «СК «АТ- ТОВ «лайф- 30.09.18
Спортивна, 1 ЛЕТ»
селл»
4 500
2 Частина не3,0 м. Київ,
ДЗ «УСДРЗН ФОП Левчен- 30.09.18
житлового приПуща-Водиця, МОЗ Укра- ко В. В.
3 500
міщення
вул. Міська, 1а їни»
3 Частина нежит3,0 м. Київ, пл.
Національний ПАТ «Держав- 30.09.18
лового приміКонтрактобанк України ний ощадний 4 500
щення –об’єкт
ва, 2а
банк України»
культурної
спадщини
4 Частина нежит2,0 м. Київ,
Національний ТОВ «Перша 30.09.18
лового примівул. Інститут- банк України чарівна скри- 4 500
щення – об’єкт
ська, 9, корпус
ня»
культурної
№2
спадщини
5 Нежитлове при- 12,6 м. Київ,
Концерн
ТОВ «ВЕБ
30.09.18
міщення
вул. Дегтярів- «ТЕХВОЄН- ПРО»
3 500
ська, 13/24
СЕРВІС»
6 Нерухоме
237,4 м. Київ, просп. УДП «Укрінте- ТОВ «Авто- 30.09.18
майно
Науки, 57
равтосервіс» дом Сервіс» 6 000
7 Нежитлове при- 41,6 м. Київ,
ДП «Групова ФОП Полу- 30.09.18
міщення
вул. Довнар- котельня
шкін В. В.
4 000
Запольського, МВС України»
10а
8 Нежитлове при- 43,1 м. Київ,
ДП «УКРІТОВ «Свєт- 30.09.18
міщення
вул. Пшенична, ІНТР»
принт»
4 000
8-А (літ. «Г»)
9 Будівля «Церк78,3 м. Київ, вул. П. ДУ «ТериРелігійна
30.09.18
ва»
Майбороди, 19 торіальне
громада Па- 6 000
медичне
рафії на честь
об’єднання ФеодорівМВС України ської ікони
по м. Києву» Божої Матері
у Шевченківському районі м. Києва
УПЦ
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Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

10 Нежитлові приміщення
11 Нежитлові приміщення
12 Нерухоме
майно, а саме:
тверде покриття
(автопроїзди
та елементи
замощення на
площадці), будівлі і споруди
(7 одиниць)

Орієнтовна
дата
оцінки
ОчікуПлатник
Пло- Адреса об’єкта Балансоутри- робіт
з оцінки вана
ща, м2
оцінки
мувач
найбільоб’єкта
ша ціна
надання
послуг з
оцінки/
грн
32,0 м. Київ, бульв. ДП «НДІпро- ДП «ЦОТ і ІЗ 30.09.18
Л. Українки, 26 ектреконуправління 4 000
95,0 м. Київ,
КНУ ім. Т.
ТОВ «Авто- 30.09.18
вул. Ломоно- Шевченка
школа «УНІ- 4 500
сова, 49
СЕРВ»
3 348,5 м. Київ,
Управління ТОВ «Атіс
30.09.18
(1830,6; вул. Полярдержавної
Енерджі»
50 000
1517,9) на, 12
охорони
України

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

1 Нежитлове
приміщення
2 Нежитлове
приміщення
3 Частина даху

4 Нежитлове
приміщення
5 Нежитлове
приміщення
6 Нежитлові
приміщення

Орієнтовна дата
оцінки
Адреса
Очікувана
ПлоПлатник
робіт
з
об’єкта
Балансоутримувач оцінки об’єкта найбільща, м2
оцінки
ша ціна
надання
послуг з
оцінки/грн
47,8
м. Київ,
НМА післядиплом- ТОВ «Одонто30.09.18
вул. Т. Драй- ної освіти ім. П. Л. мед»
4 000
зера, 7
Шупика
24,9
м. Київ,
НМА післядиплом- ТОВ «Одонто30.09.18
вул. Т. Драй- ної освіти ім. П. Л. мед»
3 500
зера, 7
Шупика
21,0
м. Київ,
ДП «Діпроверф»
ПрАТ «Київстар» 31.08.18
вул. Преоб4 500
раженська,
25
75,0
м. Київ,
Національний авіа- ПП «Укрмад»
31.07.18
вул. Ніжин- ційний університет
4 500
ська, 12
21,2
м. Київ,
Головне управління ГО «Київський
30.09.18
вул. Турге- статистики у м.
інноваційний
3 500
нєвська, 71 Києві
бізнес-інкубатор»
197,0 м. Київ,
Національний інФОП Страшний 31.08.18
вул. Ломоно- ститут раку МОЗ
О. В.
4 500
сова, 33/43 України

Конкурси відбудуться 22 жовтня 2018 року о 15.00
в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 17.30 16 жовтня 2018 року за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 22 жовтня 2018
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників
конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги
до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – будівля, нежитлові
приміщення, частини приміщень, нерухоме майно є: нерухоме
майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до
Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового
приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів малої приватизації, що відбувся 14.09.2018
1. Об’єкт незавершеного будівництва: садибний житловий
будинок загальною площею 94,2 м2 за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт»,
на таких умовах: вартість послуги – 4 000 грн, термін виконання
роботи – 5 днів.
2. Об’єкт незавершеного будівництва: садибний житловий
будинок загальною площею 94,2 м2 за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11. Переможець конкурсу – ФОП Оладько А. А., на таких умовах: вартість
послуги – 4 100 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

3. Об’єкт незавершеного будівництва: садибний житловий
будинок загальною площею 94,2 м2 за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт»,
на таких умовах: вартість послуги – 4 000 грн, термін виконання
роботи – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 13.09.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 1
(адміністративного), інвентарний номер 10310004, реєстровий
номер 02010830.1.ААААЛА945, площею 11,35 м2 (у тому числі
площі спільного користування – 2,55 м2) за адресою: майдан
Волі, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», визнано
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 10.09.2018
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 на першому
поверсі навчально-виробничої майстерні (приміщення № 26, 27)
загальною площею 84,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництво. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Михайлівська,
126а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Булах І. О. Дата оцінки: 31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1450,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення прибудови до гуртожитку № 5 загальною площею 145,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет
імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Хрещатик, 51, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Лінченко О. С. Дата оцінки: 31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг –
1 190,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень гуртожитку площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Смілянський
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Стуса, 37, м. Сміла, Черкаська
обл.. Платник робіт з оцінки: ФОП Андрущенко М. А. Дата оцінки:
31.08.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 050,00 грн.
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.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу на другому поверсі чотириповерхової будівлі площею 8,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Дробінка І. Б. Дата оцінки: 31.07.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 990,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 3,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний
університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Рогуляк В. В. Дата оцінки: 31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО
«Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 800,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху п’ятиповерхового корпусу-лабораторії площею
30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пресса От и До». Дата
оцінки: 31.08.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 290,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, що мав відбутися 27.08.2018
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви про участь не відбувся конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту:
нежитлові приміщення загальною площею 99,1 м2 на другому
поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 10.09.2018
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки –
приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні) ПП «Десна – Експерт – М» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – адміністративне приміщення літ. А-1 загальною площею 59,2 м2 за
адресою: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона площа,
94. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися та мали відбутися 12.09.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки –
визначення відновної вартості для цілей оренди):
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ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення
загальною площею 99,4 м2 магазину «Книжковий», що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: 17024, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 52 (вартість робіт з оцінки – 1 695 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлові приміщення
загальною площею 50,3 м2 магазину «Книжковий», що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: 17024, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 52 (вартість робіт з оцінки – 2 050 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: частина приміщення фойє
загальною площею 13,45 м2 навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 930 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту: нежитлові приміщення першого поверху площею 96,43 м2 (кімн. № 102, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 117) та другого поверху
площею 70,56 м2 (кімн. № 207, 208) дев’ятиповерхової будівлі
камерально-лабораторного корпусу, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Український державний геологорозвідувальний інститут», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 12 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 935 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
ПП «Аксіома» по об’єкту: будівля гаража площею 44,6 м2, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець,
вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 935
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна).
ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлове приміщення
площею 16,8 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1 695 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно,
а саме: промисловий майданчик БП-2 загальною площею 7 220,0 м2 (36,1м х 200 м), розташований за адресою:
Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження, територія
Комплексу виробництв «Вектор», що обліковується на балансі
державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження,
територія Комплексу виробництв «Вектор». Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018.
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 – товариство з обмеженою відповідальністю «Арагон-Капітал».
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: споруди.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 10 000,00 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 17 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
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ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: нежитлові приміщення площею 33,0 м2 господарської будівлі, що перебуває на відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», за
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 975 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 17.09.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового
вбудованого приміщення № 216 площею 14,8 м2 на 1-му поверсі
адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Філії
«Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»,
за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя (без номера за даними «ВМБТІ»), з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1995 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень в кімн. № 23 (прим. № 1 – № 3) загальною
площею 34,9 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 5
(літ. Г) з прибудовою та підвалом, що перебувають на балансі
Вінницького національного технічного університету, за адресою:
м. Вінниця, вул. Келецька, 98, з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 28.08.2018
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,0 м2 першого поверху адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в
Донецькій області (код за ЄДРПОУ 40109189), за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Вчительська, б. 47. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення

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)
23 жовтня 2018 року о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський державний
завод хімічних реактивів». Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Чигиринська, 21,
м. Черкаси, 18036; тел.: (047) 271 01 08, (047) 271 01 09. Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація єдиного майнового
комплексу шляхом продажу на аукціоні з умовами. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: 20.59 – виробництво іншої
хімічної продукції.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), од:
Адміністративний корпус – 692 м2, блок очищення будівлі –
1856 м2, блок складів (паперу та картону) – 690 м2, блок складських приміщень – 4734 м2, побутовий корпус – 2406 м2, побутовий корпус – 3974 м2, побутовий корпус (теплиця) – 100 м2,
гараж – 1881 м2, гараж – 1284 м2, гараж – 320 м2, склад – 772 м2,
адміністративна будівля – 806 м2, будівля трансформаторної
підстанції – 144 м2, будівля котельні – 1540 м2, будівля насосної станції – 29 м2, будівля підстанції РП-10 – 125 м2, будівля
виробництва толуолу №8 – 257 м2, будівля виробництва аміачної води – 317,8 м2, будівля виробництва щавлевої кислоти –
1752 м2, будівля трансформаторної підстанції – 112 м2, будівля
цеху ітаконової кислоти – 9148 м2, будівля цеху ефірів – 2817 м2,
будівля ЦЗЛ – 3307 м2, компресорна станція – 743 м2, побутовий
корпус № 16 – 3230 м2, корпус № 301 – 7122 м2, корпус 115 –
15290 м2, корпус № 2 – 3395 м2, корпус 606 – 7528 м2, корпус
1 – 2345 м2, водогрійна котельня – 547 м2, магазин – 75 м2, насосна – 58 м2, насосна промислових стоків – 233 м2, насосна станція
оборотного водопостачання – 396 м2, павільйон – 90 м2, павільйон збірний – 192 м2, прачечна – 278 м2, виробничий побутовий
корпус – 8890 м2, виробничий корпус № 2 (новий) – 9818 м2,
виробничий корпус № 2 – 1240 м2, виробничий корпус № 6 –
3867 м2, склад обладнання – 578 м2, склад лісотари – 147 м2,
склад неорганічних продуктів – 3420 м2, склад ССМ-10 – 483 м2,
склад-ангар – 483 м2, склад піногасіння – 63 м2, станція нейтралізації – 222 м2, холодильна станція – 325 м2, столова – 1103 м2,
столова на 300 місць – 1674 м2, трансформаторна підстанція 5А
РП-10КВ – 93 м2, трансформаторна підстанція – 92 м2, установка
силікагеля – 314 м2, установка стаціонарна пінного пожежогасіння – 105 м2, холодильна станція – 261 м2, цех № 610 – 7370 м2,
будівля ЗПУ – 124 м2.
Розмір земельної ділянки, усього, га: 274 998,00 м2. Місце
розташування земельної ділянки: вул. Чигиринська, 21, м. Черкаси, 18036.
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 та платник послуг з оцінки – Фонд державного
майна України.
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.

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

договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий
центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2 390 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 13.09.2018
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1, загальною площею 138,5 м2 за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зелена, 33, що обліковувалася на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою ГС Донецької
області від 10.04.2007 № 12/58Б). Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні. Переможець
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 6 300
грн, строк виконання – 10 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею
71,6 м2 за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а, що обліковується на балансі Державної установи
«Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров'я України». Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ТОВ
«Бізнес-Група Співдружність», вартість послуг з оцінки – 6 300
грн, строк виконання – 15 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставку водоснабжаючого № 5 площею 95,1139 га за адресою: Донецька область,
Покровський район, в межах земель Сергіївської с/р, за межами
с. Сергіївка, що перебуває на балансі ДП «Укрриба» (код за ЄДРПОУ 25592421). Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 5 970 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 19.09.2018
Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська обл., м. Буринь, пров. Вознесенський,
6 (балансоутримувач – відсутній), з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні під розбирання визнано ПП ЕОФ «Апекс».
Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3 500,00 грн.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за
такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих
напрямів: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка
машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до
машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних
апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» (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 І. «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», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка
рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,
колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;
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 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: єдиний (цілісний)
майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; 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.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 70 000,00 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 17 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)
23 жовтня 2018 року о 14.00.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Передплатний індекс

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

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047

22437

Загальний тираж 4 500

Зам. 3049073

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

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

