Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 83 (1103)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Укрнафтопродукт», що не відбувся
Призначений на 12 жовтня 2017 року конкурс з повторного продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ
00018201), яке знаходиться за адресою: бульв. Верховної Ради, 34, м. Київ, 02094,
інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 11.09.2017 № 71 (1091), не відбувся у зв’язку з відсутністю
попиту від потенційних покупців.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.10.2017 № 1554)

Тернопільська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення гаражів (літера
«Б») загальною площею забудови 39,4 м2 за адресою: 48600, Тернопільська обл.,
Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. О. Ольжича, 5а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.10.2017 № 1555)

Хмельницька область

Частина нежитлових приміщень загальною площею 59,3 м2, що становить 3/100
частини від загальної площі всього майнового комплексу, а саме: кімнати диспетчерської, позначеної в плані літерою «А2»: 1 – коридор площею 3,5 м2; 9 – диспетчерська площею 9,2 м2; 10 – коридор площею 4,5 м2; 11 – фойє площею 32,3 м2;
12 – кабінет площею 9,8 м2 за адресою: 30600, Хмельницька обл., Теофіпольський
р-н, смт Теофіполь, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі Теофіпольського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
(код за ЄДРПОУ 26294743).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Дніпропетровська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – об’єкт нерухомого майна – спортивний комплекс (недіючий) літ. А-3, загальною площею
780,6 м2, з прибудовами літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1, ґанками літ. а, літ.
а1, сходами літ. а2 за адресою: м. Дніпро, просп. Свободи, 67б, що перебуває
на балансі ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
До складу об’єкта входять: спортивний комплекс літ. А-3, загальною площею
780,6 м2 з прибудовами літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1, ґанками літ. а, літ. а1, сходами
літ. а2. Рік побудови – 1987. Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,12 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
телефонами: (056) 744-11-41, 744-11-42.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Київська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А (ЄМК) разом із земельною ділянкою – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Броварський оптовий
ринок», що перебуває в оренді.
Відомості про об’єкт: основний виробничий майданчик єдиного майнового
комплексу розташований у м. Бровари Київської області на вул. Сергія Москаленка
(Красовського), 26а. До складу єдиного майнового комплексу входять 26 об’єктів
нерухомого майна загальною площею 10 943,8 м2, які розташовані в межах трьох
земельних ділянок орієнтовною площею 4,2 га в м. Бровари Київської області. Об’єкт
перебуває в оренді. Строк дії договору – до 08.10.2022.
Більш докладну інформацію щодо вищезазначеного об’єкта можна отримати
за телефоном (044) 200-25-40.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дати
опублікування цього оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, e-mail: kyiv_region@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ по Київській області.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: нежитлове приміщення – частина гаража (літер
Б-1) загальною площею 35,8 м2 (приміщення № 3, 4, 5).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 45701, Волинська обл., Горохівський
р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – нежитлове приміщення – частина гаража, окремі приміщення (№ 3 – гараж, № 4 – гараж, № 5 – кладовка),
розташовані на першому поверсі одноповерхової цегляної будівлі. Об’єкт має два
окремі входи, на даний час не використовується за призначенням. Даний об’єкт
не забезпечений інженерними комунікаціями. Об’єкт розташований в центральній
зоні м. Горохів, проте розташований на бічній вулиці міста, в стороні від основних
громадських та суспільних центрів. Прилегла територія має достатній рівень благоустрою та забезпечена відповідною інженерною інфраструктурою.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 46 164,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 53 858,00
грн. ПДВ – 7 694,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 5 385,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно;
питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього сере
довища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України
самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації
та його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 гривень вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код
за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 09 листопада 2017
року до 17.15.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 13 листопада 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області: 43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Ідентифікаційний
код балансоутримувача 00851979.
Адреса балансоутримувача: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, буд. 5.
Відомості про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Будівля розташована у центрі села
Тополине. Село Тополине розташоване приблизно у 20 км від м. Маріуполя та на
відстані приблизно 5 км від районного центру.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 51 100,00 грн.
Початкова ціна з ПДВ – 61 320,00 грн. ПДВ – 10 220,00 грн.
Умови продажу: здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності
на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців
після підписання акта передачі державного майна; подальше використання об’єкта
покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних
норм під час експлуатації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з
чинним законодавством протягом одного року після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 132,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 17.11.2017. Час початку аукціону –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
13.11.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 613,20 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЛЬВІВСЬКА область
В інформації, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 25.09.2017
№ 75 (1095) на стор. 1 у підрубриці «Приватизовано шляхом викупу», щодо окремого індивідуально визначеного майна – частини залізничної колії № 1 протяжністю
288,8 пог. м (від торця хрестовини стрілки № 53 пк 0+66,7 до пк 3+55,5) та окремого
індивідуально визначеного майна – частини колії № 2 протяжністю 127,7 пог. м (від
пк 4+14,7 до пк 5+42,4) та частини колії № 3 протяжністю 92,1 пог. м (від пк 7+60,5
до пк 8+52,6) за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 1, що перебувають на балансі
ПрАТ «Львівметал», заголовок слід читати: «Львівська область».

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2.
Адреса об’єкта: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2.
Інформація про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1959 року
забудови, яка раніше використовувалася як лазня. Будівля розташована в центральній частині с. Трояндове; складається з 11 приміщень загальною площею
161,8 м2; стіни з черепашнику, перекриття – залізобетонні панелі. Водопостачання,
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опалення та каналізація відсутні. Тривалий час не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 92 663,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 111 195,60 грн. ПДВ –
18 532,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 11 119,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» 17 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 17.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 13
листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, приймаються в електронному вигляді на веб-сайті Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: https://nmac.net.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Публічному акціонерному товариству Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена
Сверстюка, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – лікарні
Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985
рік. Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудова 3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4. По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних
блоків типу ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання
фасаду – силікатна цегла під розшивку швів, перегородки цегляні, неоштукатурені,
дверні та віконні перемички – з/б, перекриття – з/б, плити розмірами 6,0 x 1,2 м,
дах двоскатний, покрівля з азбоцементних листів по дерев’яних кроквах, сходи –
з/б, одномаршеві без огородження, оздоблення внутрішнє відсутнє, підлоги – цементна стяжка; двері, вікна відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Рівень будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 148 265,00 грн, ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 137 791,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства; забороняється
подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного року з моменту підписання
акта приймання-передачі підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець
зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – майнового комплексу колишнього
піонерського табору (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: майновий комплекс колишнього піонерського табору разом із
земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1а.
Балансоутримувач: ПАТ «Радсад».
Відомості про об’єкт: спальний корпус № 1 – 154,1 м2; спальний корпус № 7 –
151,8 м2; спальний корпус № 8 – 160,0 м2; спальний корпус № 6 – 154,4 м2; спальний корпус № 2 – 155,9 м2; спальний корпус № 3 – 161,8 м2; спальний корпус
№ 4 – 160,1 м2; їдальня – 613,8 м2; ізолятор – 72,6 м2; літній кінотеатр – 300,4 м2;
сторожка – 23,2 м2; пожежна водойма – 42,2 м2; склад – 78,8 м2; льодник овочевий – 48,5 м2; склад – 107,2 м2; жижезбірник – 43,2 м2; душові піонерські – 139,9 м2;
вбиральня – 52,9 м2; вбиральня – 53,1 м2; вбиральня – 1,3 м2; вбиральня – 23,6 м2;
вбиральня – 27,2 м2; адміністративна будівля (бібліотека) – 104,9 м2; установка
щита; дорога та майданчики – 2 275 пог. м; огорожі, споруди.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 42 272,0 м2. Кадастровий номер 4824283800:03:006:0001. Цільове призначення: 07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. Обмеження: охоронна
зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи (0,1046 га).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код
за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об'єкт: окремо розташована будівля з цегли, 1983 року забудови, яка раніше використовувалася для вирощування свиней та птиці для робітників
підприємства. Будівля складається з двох приміщень (у лівому – дах з бетону покритий шифером, у правому дах дерев’яний, покритий шифером) загальною площею 94,5 м2, розташована на території підприємства. Електро-, водопостачання
та каналізація відсутні. На теперішній час не використовується, потребує ремонту.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49
років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 130 928,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 157 113,60 грн. ПДВ –
26 185,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 15 711,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Націо
нальна мережа аукціонних центрів» 17 листопада 2017 року, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
13 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, приймаються в електронному вигляді на веб-сайті Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів»: https://nmac.net.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Публічному акціонерному товариству Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
гуртожитку готельного типу на 110 місць з їдальнею
на 75 посадочних місць (під розбирання)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на
110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський р-н, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається з двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і
їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку розміром в осях 29,1 м х 24 м, облаштована підвальним приміщенням із
бетонною підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків. Підвал
перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого поверху.
Стіни перебувають у незадовільному стані через кришення і осипання цегли. Зовні
стіни будівель виконано із білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях становлять
27 м х 24 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і осипання
цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт
не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.
Рівень будівельної готовності: 33 %.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 63 455,00 грн; ПДВ – 12 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 146,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 7 614,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код
за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 17 листопада 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 листопада 2017
року до 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 2 866 952,00 грн, у т. ч.: ціна об’єктів
нерухомості – 586 800,00 грн; ціна земельної ділянки – 2 280 152,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 3 440 342,40 грн, у т. ч. ПДВ –
573 390,40 грн.
Умови продажу об’єкта: здійснення ремонтних робіт на об’єкті для приведення
його у придатний для експлуатації стан як об’єкта відпочинку дітей, протягом двох
років з моменту переходу до покупця права власності; відновлення функціонування
як об’єкта відпочинку дітей у перший оздоровчий сезон третього року з моменту
переходу до покупця права власності; збереження профілю діяльності та забезпечення функціонування об’єкта як об’єкта відпочинку дітей; дотримання під час
експлуатації об’єкта санітарних, екологічних, протипожежних норм; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; сплатити
ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; прийняти об’єкт приватизації протягом трьох днів після сплати
повної ціни продажу об’єкта згідно з актом передачі; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт та земельну ділянку згідно з чинним законодавством
протягом шістьох місяців після підписання акта передачі.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в
аукціоні та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184003000049, одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код
20917284, банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Грошові кошти в розмірі 344 034,24 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач: РВ
ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172.

Аукціон в електронній формі буде проведено 17 листопада 2017 року
Миколаївською філією товарної біржі «Катеринославська» (https://torgi.tbe.
com.ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 листопада 2017
року включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Катеринославська»: https://
torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської філії товарної
біржі «Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог «Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж», затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування у
супроводі представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел. (0512)
36-82-76, (0562) 36-65-55 та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 14, тел. (0512) 47-04-16.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 17 листопада 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 листопада 2017 року
до 16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
приміщення вестибуля на 1-му поверсі гуртожитку № 4
02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
приміщення вестибуля на 1-му поверсі гуртожитку № 5

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження загальна площа,м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
м. Вінниця, вул. Ке4,0
37 039,00
лецька, 100
м. Вінниця, вул. Ке4,0
37 000,00
лецька, 98

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення апарата для очищення та продажу питної води
Розміщення апарата для очищення та продажу питної води

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
14072300, ДП «Виробничо-будівельне об’єднання», м. Київ, просп. Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-52
00301902, ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну»,
м. Дніпро, пров. Ушинського, 3, тел. (056) 375-77-50

23 жовтня 2017 року

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення

Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Нікополь, вул. Трубників, 16
123,8
446 423,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Костомарівська, 1

реєстровий номер майна

місцезнаходження

112,3

502 655,00

2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (виробництво теплової енергії)

№ 83 (1103)

3
Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
3 Міністерство освіти 39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. В. Вер- Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня
м. Дніпро, вул. В. Вернадсько857,2;
7 280 270,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
і науки України
надського, 2/4, тел. (056) 745-55-96
міщення
го, 2/4
411,1
провадження підприємницької діяльності (погодинне використання)
4 Фонд державного 03341763, Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та
Група інвентарних об’єктів
–
м. Дніпро, вул. Велика діївська
908,8; 55,0;
2 167 307,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (виробництво харчових продуктів);
майна України
діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради, м. Дніпро,
(Братів Трофімових), 179
156,9;
розміщення складу; розміщення офісних приміщень; інше використання
вул. Мечникова, 6, тел. 745-55-22
2 381,2
нерухомого майна (прилегла територія та споруди)
5 Міністерство обо- 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропе- Частина нежитлового вбудова–
Дніпропетровська обл., Ново13,0;
104 473,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який
рони України
тровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, ного приміщення частина даху
московський р-н, смт Гвардійське,
40,0
надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера
тел. (063) 651-87-92
вул. Гагаріна, 13
телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство соціаль- 35498822, Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів», Нежитлові вбудовані приміщення 35498822.1. ЯРХСЖП492 Донецька обл., м. Краматорськ,
77,1
174 600,00
2 роки 360 днів Розміщення майстерні, що здійснює технічне
ної політики України 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32, тел. (0626) 41-46-87
господарчого блоку з гаражем
бульв. Машинобудівників, 32
обслуговування та ремонт автомобілів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва,
місцезнахозагальна пловартість майна за незалеж- максимально
юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
можливий мета використання
дження
ща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн строк
контактний телефон)
оренди
1 Держав02360412, Головне управлін- Асфальтовий майданчик
02360412.1.НОПУИА015
Житомирська
16,0
13475,00
до 3-х років Розміщення торгона служба ня статистики у Житомиробл., м. Бердивельного об’єкта –
статистики ській області, 10003, м. Жичів, вул. Євроорганізація торгівлі
України
томир, вул. Сціборського,
пейська, 19/10
продовольчими
6а, тел. (0412) 47-38-33
товарами
2 Міністер08563352, Державна уста- Приміщення в будівлі гуртожитку № 1, літ. І-2; приміщення в будівлі гуртожитку № 2, літ. Ж-2; при08563352.1.СГГФШД682; 08563352.1.СГГФШД683; 08563352.1.СГГФШД684; Житомир11,5; 23,0; 11,7; 7 763,00; 15 525,00; 7 900,00; 2 роки 364 дні Розміщення технолоство юстиції нова «Райківська виправна міщення в будівлі гуртожитку № 3, Е-3; приміщення в будівлі гуртожитку № 4, літ. Д-2; приміщення в 08563352.1.СГГФШД697; 08563352.1.СГГФШД700; 08563352.1.СГГФШД689; ська обл.,
10,3; 33,5; 8,2;
6 950,00; 22 613,00;
гічного обладнання,
України
колонія (№ 73)», 13333,
будівлі гуртожитку № 5, літ. В-3; приміщення в будівлі КПП літ. А-1; приміщення в будівлі клубу літ. З-1; 08563352.1.СГГФШД690; 08563352.1.СГГФШД694; 08563352.1.СГГФШД695; Бердичівський
16,1; 20,1; 21,6;
5 538,00; 10 869,00;
постачання теплової
Житомирська обл., Бер- приміщення в будівлі гуртожитку венеричної лікарні, літ. Г-2; приміщення в будівлі їдальні літ. Б-1 (1-й 08563352.1.СГГФШД686; 08563352.1.СГГФШД713; 08563352.1.СГГФШД686; р-н, с. Райки,
15,5; 11,5; 10,9;
13 569,00; 14 581,00;
енергії
дичівський р-н, с. Райки, поверх); приміщення в адмінбудівлі, літ. Б-2; приміщення в будівлі інженерного корпусу, літ. П-2, при- 08563352.1.СГГФШД699; 08563352.1.СГГФШД686; 08563352.1.СГГФШД700; вул. Централь30,4; 14,2; 16,0; 10 463,00; 7 763,00; 7 356,00;
тел. (097) 781-85-03
міщення в адмінбудівлі, літ. Н-1; приміщення в будівлі аптеки, літ. М-1; приміщення в адмінбудівлі, літ. 08563352.1.СГГФШД702
на, 1
79,9
20 519,00; 9 588,00;
Т-5; приміщення в будівлі гуртожитку № 5, літ. К-2; приміщення в будівлі складу, літ. Р-2
10 800,00; 47 938,00
3 Міністер08563330, Державна
Приміщення в будівлі головного режимного корпусу – гуртожитку № 3; приміщення в будівлі гуртожитку 08563330.1.СГГФШД451; 08563330.1.СГГФШД451; 08563330.1.СГГФШД451; Житомирська
40,6; 24,8; 12,3;
30 450,00; 18 600,00;
2 роки 364 дні Розміщення технолоство юстиції установа «Бердичівська ви- № 1 – медсанчастина; приміщення в будівлі гуртожитку № 1 – медсанчастина; приміщення в будівлі
08563330.1.СГГФШД454; 08563330.1.СГГФШД475; 08563330.1.СГГФШД451; обл., м. Берди33,9; 23,2; 9,2;
8 213,00; 25 425,00;
гічного обладнання,
України
правна колонія
гуртожитку № 4 – хоз. обслуговування; приміщення в будівлі гуртожитку № 2, приміщення в будівлі гур- 08563330.1.СГГФШД459; 08563330.1.СГГФШД466; 08563330.1.СГГФШД458; чів, вул. Низгі21,9; 18,8; 17,6;
17 400,00; 6 144,00;
постачання теплової
(№ 70)», 13306, м. Бертожитку; приміщення в будівлі їдальні-пекарні; приміщення в адмінбудівлі-штабі; приміщення в будівлі 08563330.1.УКЛЦТЖ077; 08563330.1.СГГФШД479; 08563330.1.СГГФШД465; рецька, 1
20,0; 11,9; 11,4;
16 425,00; 14 100,00;
енергії
дичів, вул. Низгірецька, 1, їдальні (персоналу); частина приміщення в будівлі овочесховища; приміщення в будівлі КПП з кімнатами, 08563330.1.СГГФШД471
15,7
13 200,00; 15 000,00;
тел. 2-22-12
приміщення у виробничих цехах їдальні (службовий корпус); приміщення в будівлі спортзалу
8 925,00; 8 550,00; 11775,00
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Назва
№
органу
з/п управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
№ Назва органу
назва, юридична адреса,
з/п управління (код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
1 Міністерство
освіти і науки України
2 РВ ФДМУ по
Запорізькій
області

05536461, ДНЗ «Пологівський професійний
ліцей», 70600, Запорізька обл., м. Пологи,
вул. Дружби, 72, тел. (06165) 2-34-91
38025346, ТОВ «МАССА ГРУПП», 69035,
м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11,
тел. (061) 787-57-65

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження площа,
майна
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
___
Запорізька
40,1
137 811,00
2 роки 364 дні
обл., м. Пологи,
вул. Дружби, 72
38025346.3.ААВАВГ346; м. Запоріжжя,
2 160,8
2 173 931,00
2 роки 11 місяців
38025346.3.ААВАВГ347; вул. Перемоги, 62
38025346.3.ААВАВГ345

найменування
Будівля газового господарства (літ. Г)

Нежитлові приміщення з № 1 до № 6 включно, з № 22 до № 28 включно загальною площею 991,0 м2
підвального поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. № 2000076; нежитлові приміщення з № 1 до № 4 включно, з № 13 до № 20 включно загальною площею 742,2 м2
підвального поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. № 2000073; нежитлові приміщення з № 1 до № 5 включно, № 7, 29, 30, 31 загальною площею 427,6 м2 підвального
поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. № 2000069
3 Міністерство 02174833, ДП «Запорізький державний
Вбудоване в 1-й поверх будівлі цирку (літ. А-3) нежитлове приміщення № 36 та частина примі- 02174833.1.АААЖАБ675 м. Запоріжжя,
культури
цирк», 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекорд- щення фойє № 32 площею 30,5 м2
вул. Рекордна, 41
України
на, 41, тел. (061) 233-61-79

60,0

231 333,00

мета використання
Інше використання нерухомого майна (розміщення обладнання
котельні з метою забезпечення теплом приміщень ліцею)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (площею 1 304,2 м2); інше використання нерухомого майна
(складські та допоміжні приміщення площею 856,6 м2)

1 рік

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (карнавально-сувенірної продукції на циркову тематику) площею 29,5 м2; розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, площею 30,5 м2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Київська обласна 14372952, Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Нерухоме майно (будівля складу літ.
21960370 Київська обл., м. Біла Церк775,3
1 555 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів в будівлях складу (літ. «А та літ. «Б») площами 193,5 м2 та
2
державна адміні- Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації,
«А», будівля складу літ. «Б», будівля
ва, бульв. Олександрійський,
533,1 м . Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
страція
м. Київ, 04074, вул. Вишгородська, 21, тел. (044) 430-01-10
прохідної літ. «Г»)
45а (50-річчя Перемоги, 45а)
крім товарів підакцизної групи, в будівлі прохідної площею 48,7 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство внутріш- 08733937, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України Вбудоване нежитлове приміщення
–
м. Кропивницький (Кірово13,6
72 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації, без проніх справ України
по Кіровоградській області», 25030, м. Кропивницький, вул. Волкова, 3, тел. (0522) 55-70-55
на першому поверсі будівлі лікарні
град), вул. Волкова, 3
вадження підприємницької дяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження площа,
мета використання
контактний телефон)
майна
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство
02403452, Державне підприємство «Проектно-конструк Нежитлові вбудовані приміщення №1, 2 (№ 1 – 450,8 м2 та № 2 – 423,7 м2)
02403452.1.АААДДЛ545 м. Львів, вул.Збо874,5
1 748 462
2 роки 364 дні
Виробництво паперової продукції (інше викультури України торське технологічне бюро», 79007, м. Львів, вул. Д. Даїща, 15
станом на 31.07.2017
користання)
нилишина, 4, тел. 261-62-21
2 Міністерство обо- 07361304, Державне підприємство «Львівський військовий Частина нежитлового приміщення
07361304.78.
79034, м. Львів,
97,5
355 558,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
рони України
лісокомбінат», 79034, м. Львів, вул. Луганська, 3
AAAAAЖ587
вул. Луганська, 3
станом на 30.06.2017
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 01566293, ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу», 33027, Частина приміщення навчально–
м. Рівне, вул. Київ8,0
61 822,00
1 рік
Торгівля хлібобулочними виробами та кавоі науки України
м. Рівне, вул. Київська, 53, тел. (0362) 26-68-04
го корпусу
ська, 53
вими напоями
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ 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
з/п Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство соціальної 14004771, Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту Нежитлові
14004771.2.ЯРХЖП074 м. Суми, пров.
48,13
132 020,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
політики України
інвалідів, 40011, м. Суми, вул. Горького, 2, тел. (0542) 77-02-76
приміщення
Інститутський,1/1
станом на 31.07.2017
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2
2 Міністерство соціальної 14004771, Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту Нежитлові
14004771.2.ЯРХЖП074 м. Суми, пров.
12,67
34 750,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
політики України
інвалідів, 40011, м. Суми, вул. Горького, 2, тел. (0542) 77-02-76
приміщення
Інститутський,1/1
станом на 31.07.2017
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державна служба 33879077, Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби
Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 33879077.1.МЦЖГЦМ044 Харківська обл., Нововодолазький
367,4
79 300,00
10 років
Розміщення кафе, бару, закусочної, буфету, кафетерію, що здійснюють
України з надзви- цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних си- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 22
продаж товарів підакцизної групи, на площі 23,4 м2 (кімн. № 5) та їдальні,
буфету, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи, на площі 344,0 м2
чайних ситуацій туацій, 63212, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, на 1-му поверсі одноповерхової будівлі «Крамниця
(кімн. № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
тел. (057) 406-83-29
на 4 робочих місця», інв. № 10310044, літ. А-1-а
2 Міністерство обо- 08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного за- Частина майданчика із твердим покриттям,
–
М. Харків, вул. Цементна, 3
70,0
42 800,00
1 рік
Розміщення складу
рони України
безпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63 інв. № 99
3 Міністерство
00493764, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., Хар- Частина холу на 4-му поверсі 6-поверхової
–
Харківська обл., Харківський р-н,
4,0;
48 200,00
1 рік
Розміщення торгових точок з продажу натуральної меленої кави в формаосвіти і науки
ківський р-н, п/в Докучаєвське-2, тел. (057) 709-03-00
будівлі учбового корпусу № 1, інв. № 1030031;
с-ще Докучаєвське, учбове містеч4,0
ті «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем (розміщення торговельних
України
частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової буко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)
дівлі учбового корпусу № 3, інв. № 1030021
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство молоді та спорту
України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
04539931, ДП «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському
спорту «Льодовий стадіон», 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 9,
тел. 526-25-21

№ 83 (1103)

найменування
Нерухоме майно в окремій одноповерховій нежитловій будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
04539931.5.АААДЕА 931 м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 9
30,24
274 761,00
1 рік
Розміщення громадського об’єднання на плостаном на 30.04.2017
щі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності

реєстровий номер майна

місцезнаходження
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№
з/п

Назва органу управління

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

Продовження таблиці
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові примі- 02497720.1.АААДДЛ215 м. Київ, бульв. Л. Українки, 26
47,4
909 300,00
2 роки
Розміщення офіса
щення на 4-му поверсі будівлі
станом на 31.08.2017

2 Міністерство регіонального розви- 02497720, Державне підприємство Український державний науковотку, будівництва та житлово-кому дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя,
нального господарства України
01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел. (044) 285-40-70
3 Міністерство молоді та спорту 14297707, Національний спортивний комплекс «Олімпійський», вул. Черво- Нерухоме майно на нульовому по14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
975,6
25 506 100,00
2 роки 11 місяців Проведення виставок непродовольчих товарів
України
ноармійська, 55, м.Київ, 03150
версі будівлі спорткомплексу
станом на 31.07.2017
без здійснення торгівлі
4 Міністерство регіонального розви- 04726917, ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
Нерухоме майно – нежитлові при38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, вул. С. Петлюри, 15
136,0
2 308 680,00
5 років
Розміщення офіса
тку, будівництва та житлово-кому транспортного будівництва «Київдіпротранс», 01032, м. Київ, вул. С. Пет- міщення
станом на 31.07.2017
нального господарства України
люри, 15, тел. 288-24-44
5 Міністерство внутрішніх справ 00032684, Міністерство внутрішніх справ України, 01601,
Нерухоме майно – частина нежитло- 00032684.1.ГПЯАИВ045 м. Київ, вул. Інститутська, 29/3, літ. «А»
2,0
41 200,00
1 рік
Розміщення банкомата
України
м. Київ, вул. Богомольця, 10, тел. 256-03-33
вого приміщення
станом на 31.08.2017
6 Міністерство енергетики та ву- 39244468, Державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструкту- Нерухоме майно – нежитлові при- 39244468.2. ТЮСШББ089 м.Київ, пров. Приладний, 2а (кімн.12-17 на
194,8
2 354 400,00
2 роки 11 днів
Розміщення офіса
гільної промисловості України ризація», 03142, м. Київ, пров. Приладний, 2а, тел.: 393-17-53, 393-17-35
міщення
2-му поверсі адміністративної будівлі літ. А)
станом на 31.07.2017
7 Міністерство молоді та спорту 14297707, ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», 03680, Нерухоме майно – нежилі приміщення 14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
707,6
18 043 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення виставки-музею досягнень братів
України
м. Київ, вул. Червоноармійська, 55, тел. 590-67-32
на 1-му поверсі (рівні) будівлі
станом на 31.07.2017
Кличків
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».

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

КИЇВСЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області інформацію про
проведення конкурсів на право оренди державного майна: частини приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
(Лот 1) та частини приміщення № 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) (Лот 2) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від 18.10.2017 № 81-82
(1101-1102) на стор. 5, вважати недійсною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (Лот 1).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.2017 становить 338 265,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: ведення діяльності з надання фінансових послуг населенню (обмін іноземної валюти).
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 45 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2017
року становить 12 684,94 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 11.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (Лот 2).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.2017 становить 338 265,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: ведення діяльності з надання фінансових послуг населенню (обмін іноземної валюти).
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 45 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2017
року становить 12 684,94 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 14.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до
18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області інформацію про
проведення конкурсу на право оренди державного майна – магазину № 2 площею 195,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Леніна, 63, балансоутримувачем якого є ДП «Науково-дослідний,
виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від 09.10.2017 № 79 (1099) на стор. 6, вважати недійсною у зв’язку з істотною зміною фізичного стану об’єкта оренди (руйнування).

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного нерухомого майна
 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (коридору) загальною площею 4,0 м2 на 1-му поверсі головного корпусу за адресою: м. Львів,
вул. Університетська, 1.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Львівського національного університету
імені Івана Франка.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
використання орендованого майна: 4,0 м2 – розміщення банкомата та термінала;
початковий розмір орендної плати становить 4 179,15 грн без ПДВ за базовий
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місяць оренди – серпень 2017 року, виходячи із вартості майна – 125 500,00 грн без
ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.07.2017; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – cерпень
2017 року; об’єкт оренди не підлягає приватизації; об’єкт оренди не підлягає передачі
в суборенду; строк оренди – 2 (два) роки 364 дні; укладення договору страхування
орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди; протягом
15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку
на землю та надання комунальних послуг орендарю; сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 235/17 від 17.08.2017. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди
державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору
укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати
укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу), подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у
РВ ФДМУ по Львівській області (каб.5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди РВ ФДМУ по
Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: державне майно загальною площею 2 198,8 м2:
адміністративна будівля, літ. А-1, площею 447,0 м2; склад № 1, літ. Б-1, площею
412,5 м2; склад, літ. В-1 площею 133,6 м2; склад з підвалом, літ. В 4-1 площею
365,0 м2; склад, літ. Ж-1 площею 103,9 м2; гараж на 4 бокси, літ.З-1, З-II, площею
570,2 м2; складу, літ. З’-1. З’’-1, площею 166,6 м2 за адресою: вул. Гребінки, 26а,
м. Полтава, що обліковується на балансі Концерну «Військторгсервіс».
Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 5 359 000,00 грн.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2017 року,
визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 73 801,92
грн без урахування ПДВ.
Цільове призначення об’єкта оренди: 153,2 м2 – 18 % (офіс), 293,8 м2 – 18 %
(крамниці-склади, магазини-склади), 270,3 м2 – 20 % (майстерні, що здійснюють
технічне обслуговування та ремонт автомобілів, 1 481,5 м2 – 15 % (склади).
Основні умови конкурсу.
1. Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, за базовий місяць оренди – липень 2017
року становить 73 801,92 грн без ПДВ.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної в договорі: 153,2 м2 – 18 % (офіс), 293,8 м2 – 18 %(крамницісклади, магазини-склади), 270,3 м2 – 20 % (майстерні, що здійснюють технічне
обслуговування та ремонт автомобілів, 1 481,5 м2 – 15 % (склади).
3. Дотримання вимог експлуатації об’єкта та інших вимог, які відповідають
конкретизованій формі договору оренди, затвердженій наказом РВ ФДМУ по
Полтавській області від 28.02.2017 № 153.
4. Орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або третіми особами
не підлягає.
5. Орендар зобов’язаний звільнити об’єкт оренди після закінчення терміну дії
договору оренди у разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно
для власних потреб та письмово попередив про це орендаря не пізніше ніж за три
місяці до закінчення терміну дії договору.
6. Продовження терміну дії договору оренди оформлюється додатковим договором, проект якого погоджується з органом управління майном та невід’ємною
частиною договору.
7. Невід’ємні поліпшення орендованого державного майна проводяться відповідно до вимог Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна
на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом ФДМУ від 03.10.2006 № 1523 та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 18.10.2006 за № 1123/12997.
8. Орендар має право за згодою орендодавця здавати майно в суборенду. Суб
орендну плату в розмірі, що не перевищує орендну плату за об’єкт суборенди, отримує орендар, а решта суборендної плати спрямовується до державного бюджету.
9. Внесення завдатку у розмірі, не меншому 3-місячна орендна плата впродовж місяця після підписання договору оренди, який вважається платою за останні
місяці оренди.
10. Протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майна на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь
орендаря, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди майно було застрахованим.
11. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
12. Компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку
платнику оцінки протягом семи календарних днів з дня укладення договору оренди
згідно з поданим договором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
14. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди
майна, що належить до державної власності».
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про засоби зв’язку
з учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів, завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство, видану обласним сектором з банкрутства; копії
ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду
діяльності (за наявності такого);
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку з відміткою Держав-

ної податкової служби; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення
претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Конкурсні пропозиції (крім розміру орендної плати) подаються супровідним
листом в окремому запечатаному конверті з написом «На конкурс», з відбитком
печатки учасника конкурсу.
Кінцевий строк приймання заяв та пропозицій – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший (базовий)
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті голові конкурсної комісії на
відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу проводиться секретарем комісії та завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 31.08.2011 № 906,
конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону відбудеться у РВ ФДМУ по Полтавській області через
10 календарних днів з дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23,
4-й поверх, кімн. 404. Контактні телефони: 60-81-69, 60-81-68.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41
на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку для студентів, літ. Б-5,
інв. № 73473, загальною площею 87,7 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 3а, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
архітектури та дизайну».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
07.06.2017, становить 574 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди.
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 8 119,70 грн, а
саме: 2 548,73 грн при орендній ставці 15 % (за 30,0 м2), 198,24 грн при орендній
ставці 7 % (за 5,0 м2) та 5 372,73 грн при орендній ставці 18 % (за 52,7 м2), виходячи
з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пральних автомашин самообслуговування на площі 30,0 м2 (частина прим. № 39), ксерокопіювальної техніки на
надання послуг із ксерокопіювання документів на площі 5,0 м2 (частина прим. № 39)
та офіса на площі 52,7 м2: частина прим. № 39 площею 32,7 м2, прим. № 38 площею
14,1 м2, прим. № 40 площею 4,2 м2, прим. № 41 площею 1,7 м2.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить
до державної власності» від 15.02.13 № 201.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого
виду діяльності (за наявності такого);
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 звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на
здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 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 балансо
утримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
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 хв. 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина холу першого поверху науково-технічної бібліотеки загальною площею
10,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», адресою:
м. Київ, просп. Перемоги, 37л.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2017 становить 162 800,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить 543,21 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація пере-
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можцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено об 11.20 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
із застосуванням принципу аукціону на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 10.10.2017
Відповідно до п. 28 Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906
(зі змінами), повідомляємо про те, що за результатом конкурсу із застосуванням
принципу аукціону на право оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 375,0 м2 на другому поверсі будівлі під
літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» ім. Данила Галицького, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – ТОВ «МК ФІНАНС».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 10.10.2017
РВ ФДМУ по Чернігівській області повідомляє, що 10.10.2017 відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу на право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 271,36 м2 будівлі магазину № 10 «Овочі»,
що перебуває на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 8.
На конкурсі, що пройшов за процедурою, визначеною постановою КМУ від
31.08.2011 № 906, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону переможцем
визнано ФОП Фоміна Андрія Володимировича.
Переможець конкурсу запропонував найвищу плату за право оренди вищевказаного об’єкта у розмірі 15 200,00 грн при стартовій орендній платі, що розрахована відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, за
базовий місяць – серпень 2017 р. 2 097,40 грн (без ПДВ).

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, пош
това адреса: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, а/с 37; (фактичне
розташування: м. Київ, вул. Курська,13а).
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення будівлі площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 19,
військове містечко № 113, інв. № 6.

Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2017
становить 14 890,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 504,78 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень 2017 року, під розміщення
банкомата.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення будівлі площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 19, військове містечко № 113, інв. № 50.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2017
становить 15 654,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 530,68 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень 2017 року, під розміщення
банкомата.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Термін оренди – на 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у
розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата протягом місяця з моменту
укладання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця)
і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та
укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення
прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги),
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію,
компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування
об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для
військовослужбовців на земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; копію
ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості;
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації за адресою:
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37.
Контактний телефон (044) 242-81-99.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів державної власності разом із земельною ділянкою
(підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою.
1. Земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 50-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24, м. Кролевець,
Сумська обл.
Розмір земельної ділянки, що підлягає землеустрою, – 0,0752 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.06.2000
№1317«Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Витяг з рішення Кролевецької міської ради від 30.11.2016 – про надання дозволів на виготовлення документації із землеустрою.
2. Земельна ділянка, на якій розташовано державне нерухоме майно –
група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами,

А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами, Б,
б, б1, загальною площею 85,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: масив Заплава річки Ворскла, 3 та 3-А, Зарічненська сільська рада, Тростянецький р-н, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 13.11.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 21.11.2017 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нежитлова будівля загальною
площею 1 450,0 м2 за адресою: вул. Десятинна, 9, м. Київ, що обліковується на
балансі державного підприємства «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: державне підприємство «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Десятинна, 9, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:
1 (одна) будівля. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) – балансова залишкова вартість будівлі загальною площею
1 450,0 м2 станом на 31.05.2017, тис. грн: 66,517.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

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. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 в мансарді будівлі (реєстровий номер 38727770.8.АААИБЕ218).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», код за ЄДРПОУ 38728439. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 3. 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 (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 11,0 м2 третього поверху учбового корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Італійська, 115. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Управління громадського
харчування та торгівлі». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове прибудоване приміщення спортивної
зали площею 518,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ГО «Спортивний клуб ТЕЦУ
РЮ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі АПК та проммайданчика (реєстровий номер 31599557.1.ЮЖЯКГЧ111). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська», 31599557.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85310, Донецька обл., Покровський р-н, с-ще Но-

№ 83 (1103)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – ФДМУ (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – державне підприємство «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради 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.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 5 000,00 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 31 жовтня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 06 листопада 2017 року
о 14.00.

воекономічне, вул. Степова, 1. 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 (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно
з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 – практичний
досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій; № 2 та № 3 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин
будівель; № 4 – практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІI кварталі

2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців, становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
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 та 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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 09.10.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» у кількості
1 738 665 246 шт., що становить 99,995 % статутного капіталу товариства відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня
2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону визнано суб’єкта оціночної діяльності – Спільне Українсько-Угорське
підприємство «Увекон». Строк надання послуг з оцінки – 33 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 117,00 тис. грн.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення площею 9,9 м2 в
адміністративній будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління державної
казначейської служби України у Ємільчинському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Демчук В. В.
 Об’єкт оцінки № 2: одноповерхова складська будівля площею 34,2 м2
(літ. О). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.
Балансоутримувач: Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Сандуленко Л. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 37,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Пулини,
вул. Шевченка, 130. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби
України у Пулинському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Пулини,
вул. Шевченка, 130). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
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оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ Національна акціонерна страхова компанія «Оранта».
 Об’єкт оцінки № 4: частина вестибуля площею 3,0 м2 на 2-му поверсі
будівлі (літ. Б) навчального корпусу № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Корольова, 39. Балансоутримувач: Житомирський національний
агроекологічний університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Конопліцький М. І.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 66,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Вінницька, 48. Балансоутримувач: Бердичівський коледж промисловості, економіки та права (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Радчук В. Б.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 36,8 м2 будівлі колишньої солдатської їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 46. Балансоутримувач: НовоградВолинська районна державна адміністрація Житомирської області (Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 2,2 м2 першого
поверху будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Соборна, 12а. Балансоутримувач: Малинське управління Державної
казначейської служби України Житомирської області (Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 12а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПАТ комерційний банк «Приватбанк».
 Об’єкт оцінки № 8: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Ставище»
площею 109,5 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: в руслі р. Кам’янка в межах
с. Ставище Квітневої об’єднаної територіальної громади Попільнянського району.
Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Громадська організація
«Спортивна спілка рибалок» с. Ставище.
 Об’єкт оцінки № 9: частина нежитлових приміщень їдальні площею
96,8 м2 (приміщення 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6) на 1-му поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 42. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ Комерційний банк «Приватбанк».
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина окремо стоячої будівлі лісопильного
цеху площею 224,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський
р-н, с. Богдан, вул. І. Франка, 102. Найменування балансоутримувача: Державне
підприємство «Рахівське лісове дослідне господарство», тел. (096) 060-30-84.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Стаматі М. Й. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 45,11 грн/м2 станом на 14.02.2014. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 2-1, 2-2,
2-3) загальною площею 52,2 м2 першого поверху п’ятиповерхової адмінбудівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї,
2. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській області, тел. (095) 406-08-40. Мета проведення незалежної оцінки: визна
чення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Шабаковська Н. П. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 161,27 грн/м2 станом на
22.01.2007. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015р № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
Подібними об’єктами є: до об’єкта № 1: окремі будівлі, частини будівель виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості; до об’єкта № 2: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна
нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входом у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2,
приміщення 2 загальною площею 156,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10. Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
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Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 09 листопада 2017 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 25,0 м2 на першому
поверсі будівлі спального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: МРЦ «Перлина Прикарпаття» МВС України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Приватний підприємець Малащак Михайло Володимирович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 33,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка,
28. Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей. 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: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір,
вул. І. Франка, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Лісник Олена Степанівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду навчального корпусу
№ 6 загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. С. Бандери, 32. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 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. С. Бандери,
32. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Наша справа Аутдор».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (будівлі гаража каркасного типу) площею 82,3 м2 та нежитлове приміщення (цегляної будівлі
гаража) площею 8,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Зварицька, 9. Балансоутримувач: 5 державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Львівській області. 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: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Зварицька, 9. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Гал-Ойл-Плюс».
 5. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина площадки
на даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею 100,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Плужника, 2. Балансоутримувач:
Львівський національний університет імені І. Франка. 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. Плужника, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 6. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина даху будівлі головного корпусу загальною площею 90,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Володимира Великого, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина даху будівлі гуртожитку № 7 загальною площею 90,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 6. Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. 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: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Шевченка, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
50,0 м2, а саме: частина зовнішньої стіни площею 30,0 м2 та частина внутрішньої стіни площею 20,0 м2 приміщення № ІІ на горищі в адміністративногосподарській частині будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Л. Українки, 1. Балансоутримувач: ДП «Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ
«Державний ощадний банк України».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січо
вих 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі адміністративно-аудиторного корпусу, блок «А», інвентаризаційний
№ 10310031, загальною площею 14,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, буд. 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Буднем-спектр», тел. (067) 272-72-86.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-го поверху у навчальному
корпусі № 2, інвентарний № 10310003, загальною площею 88,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська державна академія технічного регулювання та якості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. –
січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Випробувальний
центр технічної діагностики», тел. (067) 761-03-61.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення виробничого призначення буфету загальною площею 39,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Балінський Олексій
Васильович, тел. (096) 761-14-44.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 16-го поверху та ділянка на даху студентського гуртожитку № 5 загальною площею
46,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний
аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна,
98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Мір-ТБ», тел. (067) 486-34-02.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі «Контрольна будка» літ. «А», інвентарний № 103011, реєстровий № 21536845.69.ЮКДПНК187,
загальною площею 41,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Отамана Чепіги, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Стріженко Віталій Леонідович, тел. (067) 489-93-60.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 246 – 249 (5-й поверх
службово-лабораторного корпусу) загальною площею 76,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Державний проектно-вишукувальний та
науково-дослідний інститут морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ДП «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту
морського рибного господарства та океанографії», тел. 731-04-24, 738-46-75.
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля міліції (інв. № 082600, реєстровий
№ 01125666.1.АААИГА211) загальною площею 1 373,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеси.
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення техоснастки (інв. № 072546, реєстровий № 01125666.1.АААИВЛ745) загальною площею 70,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Новотех-термінал», тел. 729-34-01.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху службової будівлі з вбудованою ТП-4021 (інв. № 4076, реєстровий
№ 38727770.6.РАЯИЮК072) загальною площею 34,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія ДП «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 76а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Благодійний фонд «Міжнародний фонд моряків», тел. (073) 620-13-13.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі палацу спорту «Юність» (інв. № 14384, реєстровий
№ 38727770.6.РАЯИЮК1430) загальною площею 20,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністраці морських портів України» (Іллічівська філія). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
просп. Миру, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Дабрінян Наталя Іванівна, тел. (093) 486-63-34.
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 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху
будівлі учбового корпусу, інвентаризаційний № 10311005, реєстровий
№ 02071062.1.ЖИЮКЯЖ006, загальною площею 58,29 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 9/11. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ПНВКФ «ТЕРМІОН», тел. (067) 485-11-12, Марія Анатоліївна.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля спального корпусу № 3, літ.
«Г», інвентаризаційний № 10311018, загальною площею 1 496,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська юридична академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академічна, буд.
30а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Міжнародний гуманітарний університет, тел. (050) 21-92-02, 34-08-09.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 1-го поверху (ауд. № 123)
у 4-поверховому корпусі № 2 (інв. № 10310002) площею 56,78 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська
морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона,
8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 06.10.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватний вищий навчальний заклад «Інститут
післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (код за ЄДРПОУ
25421352), (050) 522-08-01; 723-49-50 бухг.; Пащенко (067) 481-32-67, 738-54-06
Олександр Іванович – оренда бухгалтерія – larisa@omtc.com.ua.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення боксу в будівлі гаражних
боксів, інв. № 13, реєстровий номер майна 13884845.2.ААА ДКЖ 304, код
1274.6, загальною площею 35,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 132. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
06.10.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Татаркін Дмитро
Олександрович (ідентифікаційний номер 2786022179), (067) 423-88-72.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху
2-поверхової будівлі – пам’ятки загальною площею 8,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-технічний
центр «Станкосерт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Онілової,
16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 06.10.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЛАН»
(код за ЄДРПОУ 31846830), 785-16-20, Ольга Володимирова; 785-16-21.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 03.11.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 08.11.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частини ангара площею 16,3 м2 (виробництво). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 164, м. Полтава. Балансоутримувач:
Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Селена».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
учбового корпусу № 1 площею 3,0 м2; частина нежитлового приміщення на
другому поверсі учбового корпусу № 1 площею 8,0 м2; частина нежитлового
приміщення учбового корпусу № 2 площею 4,0 м2 (розміщення медичного
кабінету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Смірнов А. Л.
 3. Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлове приміщення першого
поверху навчального корпусу № 1 площею 6,0 м2; нежитлове приміщення
першого поверху навчального корпусу № 2 площею 6,0 м2 за адресою: вул.
Остроградського, 2, м. Полтава; нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 3 площею 15,9 м2 за адресою: вул. Остроградського, 3,
м. Полтава, загальною площею 27,9 м2 (торгівля). Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Радіонова Н. В.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі площею
14,4 м2 (розміщення медичного кабінету). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Симона Петлюри, 64, м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне
об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Голінько М. А.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
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Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 03.11.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у РВ ФДМУ
по Полтавській області 09.11.2017 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень ремонтної майстерні і
адмінбудинку під літ. «З» поз. 4-1, 4-2, загальною площею 85,6 м2 (у т. ч.
7,4 м2 – площа спільного користування), що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Саната
Т». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2017: 15 063,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди Наг. ставу Глинна, інвентарний номер 632, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ660 (у т. ч. контурна
дамба, паводковий водовипуск, водовипуск), що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська
обл., Козівський р-н, в межах земель Малоплавучанської с/р, за межами с. Мала
Плавуча. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Дерень Руслан Євстахійович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 28.09.2017: 7 353,26 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди Ставу Польова гребля 2, інвентарний номер 280, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ600 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 3, інвентарний номер
281, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ607 (у т. ч. роздільна дамба); гідротехнічні споруди Ставу 4, інвентарний номер 282, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ608 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 5,
інвентарний номер 283, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ609 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 6, інвентарний
номер 284, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ610 (у т. ч. роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 7, інвентарний номер 285,
реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ611 (у т. ч. роздільна дамба); гідротехнічні споруди Ставу 9, інвентарний номер 287, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ612 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 11, інвентарний номер 289, реєстровий
номер 25592421.79.ААЕЖАЖ603 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна
дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 12, інвентарний номер 290, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ604 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба,
роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 13, інвентарний номер
291, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ605 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 14, інвентарний номер 292, реєстровий номер
25592421.79.ААЕЖАЖ606 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 1, інвентарний номер 295, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ574 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Зим. ст. 2, інвентарний номер 296, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ585 (у
т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 4,
інвентарний номер 298, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ588 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 5, інвентарний
номер 299, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ589 (у т. ч. роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 6, інвентарний номер 300,
реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ590 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 7, інвентарний номер 301, реєстровий
номер 25592421.79.ААЕЖАЖ591 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 8, інвентарний номер 302, реєстровий номер
25592421.79.ААЕЖАЖ592 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 9, інвентарний номер 303, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ593 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск);гідротехнічні споруди
Зим. ст. 10, інвентарний номер 304, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ575 (у
т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 11,
інвентарний номер 305, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ576 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 12, інвентарний номер 306, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ577 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 13, інвентарний
номер 307, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ578 (у т. ч. роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 14, інвентарний номер 308,
реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ579 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 15, інвентарний номер 309, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ580 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 16, інвентарний номер 312, реєстровий номер
25592421.79.ААЕЖАЖ581 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 17, інвентарний номер 313, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ582 (в т.ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Зим. ст. 18 інвентарний номер 314, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ583 (у
т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 19,
інвентарний номер 315, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ584 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 20, інвентарний
номер 316, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ586 (у т. ч. роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 21, інвентарний номер 317,
реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ587 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск), що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл, Кременецький р-н, в межах
земель Почайвської ОТГ, за межами с. Комарин, урочище «Польова гребля». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Герасимюк Андрій Володимирович. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 26.09.2017: 0,00 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху навчального корпусу № 1 загальною площею 140,0 м2 (літера «А» позиції:
їдальня (2-2) – 94,4 м2, мийна (2-4) – 12,9 м2, коридор (2-6) – 4,0 м2, кухня
(2-46) – 21,5 м2, мийна (2-47) – 3,0 м2, площа спільного користування: коридор (2-1) – 4,2 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного
економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 11,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Данилишин Ігор Богданович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2017: 179 492,43 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху будівлі
«Ратуша» 1811 року загальною площею 262,0 м2 та 32,5 м2 – площі спільного
користування, усього – 294,5 м2, пам’ятки архітектури національного значення (охоронний номер 638Н), що перебуває на балансі Державного історикоархітектурного заповідника у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл.
Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Телефони замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2017: 25 138,54 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату
проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків,
що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуть-

ся конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єктів № 1, 4, 5 яких
не перевищує 2 400,00 грн, об’єктів № 2, 3 – не перевищує 9 400,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів зі звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єктів оцінки № 2, 3, – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби); об’єктами, подібними до об’єкта
оцінки № 4, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади
громадського харчування; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 5 – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

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: будівлі та споруди санаторію «Гопри», що складаються з: грязелікувальниці площею 1 397,1 м2, літ. А; поліклініки площею 443,2 м2, літ. Б; їдальні площею
877,4 м2, літ. В; спального корпусу № 7 площею 937,7 м2, літ. Г; спального корпусу
№ 8 площею 999,3 м2, літ. Д; будинку культури (залишки) літ. Є; спального корпусу
№ 2, літ. И; адмінбудівлі площею 302,9 м2, літ. Ж; спального корпусу № 1 площею
165,0 м2, літ. З; червоного куточка площею 344,9 м2, літ. К; корпусу лікувальної фізкультури площею 344,5 м2, літ. Л; котельної площею 278,9 м2, літ. М; складу площею
318,8 м2, літ. О; гаража площею 161,2 м2, літ. П; трансформаторної площею 30,4 м2,
літ. Р; столярного цеху площею 95,2 м2, літ. С; гаража площею 60,6 м2, літ. Т; складу площею 100,0 м2, літ. У; складу, літ. Х; складу площею 77,0 м2, літ. Ш; воріт № 3,
2; огорожі 1, які розташовані на вул. Санаторна, 72 у м. Гола Пристань Херсонської
області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
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 для групи будівель і споруд не більше ніж 10,8 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), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 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 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
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.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Торговий дім
«Буковинська горілка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): будівля – 1, транспортні засоби – немає, обладнання – 9 од., малоцінні необоротні матеріальні активи – немає (станом на 30.06.2017).
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн:
285,4 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 285,4 тис. грн станом на 30.06.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0420 га. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а. Цільове призначення земельної ділянки:
для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Категорія земель: землі житлової
та громадської забудови. Вид використання: для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 15 000,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів, крім прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є єдиний (цілісний) майновий комплекс
у повному складі активів і зобов’язань, пакет акцій акціонерного товариства, частка
в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина даху гуртожитку (літ. А) площею
40,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернівецький
професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
58000, м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 681 595,00 грн (гуртожиток літ. А)
станом на 30.09.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування
земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки № 2: частина даху гуртожитку (літ. А) площею
36,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернівецький
професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
58000, м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурс (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 681 595,0 грн (гуртожиток
літ. А) станом на 30.09.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення (1-22) площею 1,0 м2
першого поверху будівлі командно-диспетчерського пункту (КДП) (літ. А) Чернівецької служби обслуговування повітряного руху Львівського регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівський
регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Чкалова, 30. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
на 31.07.2017 – 1 437 269,26 грн (701,7 м2), 2048,27 грн (1,0 м2). Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,7620 га. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці,
вул. Чкалова, 30. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування аеронавігаційних споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 4 634 332,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
№ 1 – юридична особа – ТОВ «лайфселл»; об’єкта № 2 – юридична особа – ПАТ
«Київстар»; об’єкта № 3 – юридична особа – ПрАТ «ДАТАГРУП».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1 та № 2 є інженерні споруди,
передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх
розміщення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 3 є приміщення, частини приміщень, які призначені для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

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’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
що затверджена постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «Експрес»
(разом із земельною ділянкою). Балансоутримувач: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 44. Мета проведення
оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 672-818. Телефакс замовника конкурсу (0462) 672-783.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017. Максимальна вартість послуг – 20 800,00 гривень.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться 08 листопада 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по Чернігівській області 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.

Продовження таблиці
Платник робіт з Орієнтовдата
оцінки об’єкта на
оцінки
11 Нежитлове при24,7 м. Київ, просп. Кос- Національний авіацій- ПАТ «Держав- 31.10.17
міщення
монавта Комарова, ний університет
ний ощадний
1, корпус № 8
банк України»
12 Нежитлове при18,9 м. Київ, вул. Гене- Центральний держав- ТОВ «ВІН
31.10.17
міщення
рала Алмазова, 8 ний архів громадських КАВА»
об’єднань України
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Платник ро- Орієнтов№
ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач
біт з оцінки на дата
з/п Назва об’єкта оцінки ща, м2
оцінки
об’єкта
оцінки
№
з/п

1 Нежитлове приміщення
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12

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 погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина не- 1,72 м. Київ, Кловський Український НПЦ ендокринної ФОП Кальчен- 30.09.17
житлового
узвіз, 13а
хірургії, трансплантації ендо- ко Т. С.
приміщення
кринних органів і тканин МОЗУ
2 Нежитлове
22,9 м. Київ, вул. І. Федо- ДП «НДІ «Квант»
ФОП Самоду30.09.17
приміщення
рова, 4, корпус № 21
мова К. П.
3 Нежитлове
17,1 м. Київ, вул. Акаде- ДП «Антонов»
ПАТ «Держав- 31.08.17
приміщення
міка Туполєва, 1
ний ощадний
банк України»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Площа, м2 Адреса об’єкта
робіт з ОрієнтовБалансоутримувач Платник
дата
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта на
оцінки
1 Нежитлове приміщення
2 Частина нежитлового приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Нерухоме майно,
що складається
з приміщень:
бокс-гараж (літ.
«В»), допоміжний
корпус (літ. «Б»)
8 Нежитлові приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Нежитлове приміщення

32,4

ДП «Національний центр
Олександра Довженка»
ДУ «НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України»
50,3 м. Київ, вул. Кири- Київське ВПУ швейлівська, 31
ного та перукарського
мистецтва
9,1
м. Київ, вул. Чер- ДП «Українське дервоноармійська, 69 жавне аерогеодезичне
підприємство» (ДП
«УкрДАГП»)
95,1 м. Київ, бульв.
Міністерство економічДружби Нароного розвитку і торгівлі
дів, 28
України
590,8 м. Київ, вул. Па- ДП «Спецагро»
наса Мирного, 28
(літ. А, А1)
1 006,1 м. Київ, вул. Меха- ДП «Спецагро»
(у т. ч. нізаторів, 6
583,8 та
422,3)
1,0

869,2
1,0
29,8

м. Київ, вул. Васильківська, 1
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1

м. Київ,
ДП «Спецагро»
вул. Б. Грінченка, 1
м. Київ, вул. Чор- ДУ «НПМЦ дитячої карновола, 28/1
діології та кардіохірургії
МОЗ України»
м. Київ, вул. Ва- ДП «Національний
сильківська, 1
центр Олександра Довженка»

ТОВ «СервісФільм»
ФОП Набока
І. В.

30.09.17
30.09.17

ФОП Явуз С. П. 31.10.17
ТОВ
«Сателіт-А»

30.09.17

ТОВ «Діана»

31.10.17

ТОВ «ОЛІМПІК- 31.10.17
ТУР»
ТОВ «НВК «Те- 31.10.17
хімпекс»

ТОВ «МООР і
ПАРТНЕРИ»
ТОВ «Срібна
роса»

31.10.17
31.10.17

БО «Міжнарод- 31.10.17
ний благодійний
фонд «Імпульс
Трансформація
Платформа»

Назва об’єкта
оцінки

13

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Ва- ДП «Національний
сильківська, 1
центр Олександра Довженка»
Частина нежитлового
1,0 м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський поприміщення
літехнічна, 14в літехнічний інститут
ім. І. Сікорського»
Нежитлове при17,2 м. Київ, КловУкраїнський НПЦ ендоміщення
ський узвіз, 13а кринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин МОЗ
України
Частина нежитлового
8,0 м. Київ, просп. ДВНЗ «Київський НЕУ
приміщення
Перемоги, 54/1 ім. В. Гетьмана»
Частина стіни нежит6,48 м. Київ, вул. Дег- ДВНЗ «Київський НЕУ
лового приміщення
тярівська, 49г
ім. В. Гетьмана»
Нежитлове приміщен- 81,7 м. Київ,
Національний музей існя – об’єкт культурної
вул. Лаврська, 24 торії України у ДСВ. Меспадщини
моріальний комплекс
Частина нерухомого
300,0 м. Київ, вул. Дег- ДП «НДІ «Оріон»
майна
тярівська, 51
Нежитлове при168,52 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
міщення
матна, 2
Частина стіни нежит4,32 м. Київ,
ДВНЗ «Київський НЕУ
лового приміщення –
вул. Мельнико- ім. В. Гетьмана»
об’єкт культурної
ва, 81
спадщини
Нежитлове при69,8 м. Київ, вул. До- Київська філія Конміщення
рогожицька, 10, церну радіомовлення,
літ. Д
радіозв’язку та телебачення
Частина нежитлового
3,0 м. Київ, пл.
Національний універсиприміщення – об’єкт
Контрактова, 4, тет «Києво-Могилянська
культурної спадщини
корпус № 1
академія»
Частина даху та тех- 6,0 (у т. м. Київ, просп. ДП «Державний автонічного поверху
ч. 4,0 та Перемоги, 57
транспортний науково2,0)
дослідний і проектний
інститут»
Частина нежитлового
5,0 м. Київ, просп. ДП «Укрсервіс Мінприміщення
Перемоги, 14
трансу»

14 Нежитлове приміщення

32,4

25,6

м. Київ, вул. Академіка Янгеля,
9/16
м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 4

ТОВ
«СервісФільм»
ПАТ КБ
«ПравексБанк»
ТОВ «Ланцет ХХІ
сторіччя»
ФОП Петриченко І. І.
ТОВ «Інтер
Аутдор»
ТОВ «Юридичне Бюро
«Домініум»
ФОП Пушкарук М. В.
ТОВ «Тамподек ХХІ»
ТОВ «Інтер
Аутдор»

30.09.17
31.10.17
31.10.17

30.09.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17
31.10.17

ТОВ «ЗЕОН- 30.09.17
БУД»
ФОП Колотницький
Н. Л.
Управління поліції
охорони
в м. Києві
ФОП
Михайлов
Ю. О.
ФОП Чупров
А. Ю.

30.09.17
31.10.17

31.10.17

НТУУ «Київський по31.10.17
літехнічний інститут
ім. І. Сікорського»
15 Частина нежитлового
1,5
Міністерство енергети- ПАТ «Укр
30.09.17
приміщення
ки та вугільної промис- Сиббанк»
ловості України
16 Нежитлове при16,5 м. Київ,
ДП «ЦОІ»
ТОВ «Ін30.09.17
міщення
вул. Є. Сверстюформаційні
ка, 15
сервісні
технології»
17 Частина даху та тех- 8,59 (в т. м. Київ, вул. Бан- Управління адміністра- ПрАТ «Київ- 30.09.17
нічного поверху
ч. 4,0 та кова, 11
тивними будинкастар»
4,59)
ми ДУС
18 Частина даху та тех- 9,5 (в т. м. Київ, вул. Дег- ДП «НДІ «Оріон»
ПрАТ «Київ- 30.09.17
нічного поверху
ч. 3,0 та тярівська, 51
стар»
6,5)
Конкурси відбудуться 06 листопада 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 30 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 06 листопада 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
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, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина стіни нежитлового приміщення є: нерухоме майно для розміщення рекламних носіїв.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.06.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єкту: нежитлові приміщення площею
24,8 м2 на другому поверсі будівлі Олевського районного суду, що перебуває на
балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Венгловський Роман Адольфович по об’єкту: нерухоме майно у складі:
гідротехнічні споруди, літ. Б, площею 310,0 м2 та літ. В площею 205,6 м2 нагульного
ставу «Строків» площею 71,3 га, нежитлової будівлі (літ. А) площею 500,8 м2 та нежитлової будівлі (літ. Г) площею 4,6 м2, що перебувають на балансі ДП «Укрриба»,
за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Строків, вул. Чапаєва, 45
(вартість виконання – 6 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 25.05.2017
Для проведення незалежної оцінки частини стоянки для вантажних автомобілів автотермінала «Закарпаття» площею 14,16 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна,
3 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких умовах: вартість послуг –
1 725,00 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 30.05.2017
Для проведення незалежної оцінки нежитлового вбудованого приміщення
(поз. 47 за планом) площею 37,6 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1, міс-
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цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27 з метою
укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.06.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень з № 12 до № 19 включно загальною площею 282,3 м2
будівлі літ. Б, реєстровий номер 1239559.95.ААББАА785, яка не увійшла до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у процесі приватизації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
нежитлового приміщення № 245 другого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. АА’) загальною площею 17,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Бердянськ, вул. Морська, 55. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
2. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлового приміщення № 16 та частини приміщення спільного користування
№ 1 (площею 10,0 м2) загальною площею 42,4 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а.
Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 6, 7, 8 та частини приміщення спільного користування № 1 (площею 8,0 м2) загальною площею 34,3 м2 першого поверху будинку
побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд,
80а. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
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нежитлового приміщення № 2 та частини приміщення спільного користування
№ 1 (площею 10,0 м2) загальною площею 43,3 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а.
Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору.
3. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлового приміщення № 9 та частини приміщення спільного користування
№ 1 (площею 5,0 м2) загальною площею 21,4 м2 першого поверху будинку побуту
(літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а.
Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 920 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 5 та частини приміщення спільного користування
№ 1 (площею 3,0 м2) загальною площею 11,5 м2 першого поверху будинку побуту
(літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а.
Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.06.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єкта
приватизації: адміністративного будинку літ. Д загальною площею 146,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд.
1а. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 000 грн, строк виконання робіт з оцінки –
15 календарних днів від дати підписання договору.
2. Конкурс на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: очисних споруд
біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосної фекальних відходів,
літ. Ф, насосної фекальних відходів, літ. Р, установки БІО-25, № 4 (у тому числі
трубопроводів – 366 пог. м). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна»,
вважати таким, що не відбувся.
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