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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме
майно – будівля кафе літ. «А-1» загальною площею 148,7 м2 за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне, вул.
Ясенівецька, 7. Балансоутримувач: ДП
«Дашавський завод композиційних матеріалів». Приватизовано фізичною особою –
Торосом Віталієм Васильовичем за ціною
49200,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8200,00 грн.

Прийнято рішення
про приватизацію

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харків
ській області від 22 жовтня 2018 року № 2233
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 10.09.2018 № 1857 «Про прий
няття рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації», а саме: визначено спосіб приватизації об’єкта малої приватизації
окреме майно – нежитлова будівля площею 872,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Куп’янськ, пров. Вузенький, 3а – продаж
на аукціоні без умов.

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23566-13406ПР від 27.09.2018

Додаток виходить щопонеділка та щосереди
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засновано у вересні 1993 року

24 жовтня 2018 року

мала приватизація
Результати продажу об’єктів малої приватизації

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
незавершеного будівництва
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу за адресою: Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1. Приватизовано шляхом викупу юридичною
особою, яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні, Глибочицькою сільською
радою Житомирського району Житомирської області за ціною 31 580,40 грн, у т. ч. ПДВ  –
5 263,40 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області
від 22 жовтня 2018 року № 491 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 34550,
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська,3, що перебуває на балансі
Служби автомобільних доріг у Рівненській області, – квартири № 1 в 4-квартирному будинку з господарськими приміщеннями за запропонованою ціною лоту – 38 500 грн 00 коп. без ПДВ (7700
грн) шляхом викупу фізичною особою – Бачуком Тарасом Володимировичем, який єдиний подав
заяву на участь аукціоні в електронній формі.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області
від 22 жовтня 2018 року № 492 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 34550,
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області, – квартири № 2 в 4-квартирному будинку з господарськими приміщеннями за запропонованою ціною лоту – 39 100 грн 00 коп. без ПДВ
(7820 грн) шляхом викупу фізичною особою – Бачуком Тарасом Володимировичем, який єдиний
подав заяву на участь аукціоні в електронній формі.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від
22 жовтня 2018 року № 493 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 34550, Рівненська
обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області, – квартири № 3 в 4-квартирному будинку з господарськими
приміщеннями за запропонованою ціною лоту – 39 100 грн 00 коп. без урахування ПДВ (7820 грн)
шляхом викупу фізичною особою – Бачуком Тарасом Володимировичем, який єдиний подав заяву
на участь аукціоні в електронній формі.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від
22 жовтня 2018 року № 494 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 34550, Рівненська
обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська,3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області, – квартири № 4 в 4-квартирному будинку з господарськими
приміщеннями за запропонованою ціною лоту – 32,200 грн 00 коп. без ПДВ (6440 грн) шляхом викупу фізичною особою – Бачуком Тарасом Володимировичем, який єдиний подав заяву на участь
аукціоні в електронній формі.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього Харківського державного сільськогосподарського іподрому за адресою: 61023, м. Харків, майдан 1-го Травня, 2,
приватизовано шляхом викупу ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД» за ціною 18 065 531,28 грн
(вісімнадцять мільйонів шістдесят п’ять тисяч п’ятсот тридцять одна гривня 28 коп.), у тому числі
ПДВ – 3 010 921,88 грн (три мільйони десять тисяч дев’ятсот двадцять одна гривня 88 коп.).

Апарат ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
шляхом викупу об’єкта приватизації
Об’єкт малої приватизації – державна частка розміром 31,07 % статутного капіталу товариства
з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок» (код за ЄДРПОУ 05503496,
місцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, буд.
369). Покупець об’єкта малої приватизації: товариство з обмеженою відповідальністю «Вікос –
2006». Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 33980,00 (тридцять три тисячі дев’ятсот
вісімдесят) гривень без ПДВ.

продаж об’єктів малої приватизації

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області для
продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлові будівлі у складі:
склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею 14,7 м2; зварочна (літ. Е-1Н,е) загальною площею
33,4 м2; склад (літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 м2 за адресою: Луганська область,
м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 93404, Україна, Луганська область, м. Сєверодонецьк, вулиця
Пивоварова, 5-д 9/1.
Дані про нежитлові будівлі: розташовані на території з обмеженим доступом (діюче підприємство) в промисловій зоні м. Сєверодонецьк. Не використовуються більше десяти років.
Будівлі, що входять до складу об’єкта, по своєму функціональному призначенню є виробничоскладськими. Стан задовільний та придатний до експлуатації. Електропостачання та водопостачання відсутнє. Входи до будівель окремі. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група
капітальності будівель: ІІ. Висота будівель – 2,95 – 6,08 м.
Договори оренди об’єкта приватизації або його частини відсутні.
Балансоутримувач: відсутній.

додаток до офіційного видання фонду
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 12 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта приватизації – окремого майна – нежитлові будівлі у складі: склад (літ.
3-2Н,з) загальною пощею 14,7 м2; зварочна (літ. Е-1Н,е) загальною пощею 33,4 м2; склад (літ.
Д-1Н) загальною пощею 56,8 м2 за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 37 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 700,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 18 700,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 740,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 870,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 1 870,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській
області послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень
00 коп. у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській
області; код ЄДРПОУ 13398493, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, рахунок
№ 37319070002543.
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області;
код ЄДРПОУ 13398493, банк одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, рахунок
№ 37189506700001.
в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 25208053700397
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO STR.,
KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк,
бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93404, Україна, Луганська область, місто Сєверодонецьк,
вулиця Пивоварова, 5-д 9/1.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська
обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452) 4-23-68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами –
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти: marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області
від 09 жовтня 2018 року № 336.



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000086-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 374,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 187,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 187,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області для продажу об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції
(літ. Б-БІV, б, бІ) загальною площею 362,1 м2, склад метанолу (літ.
В, в-вII) загальною площею 6,8 м2 за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 93404, Україна, Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2.
Дані про нежитлові будівлі: розташовані на території з обмеженим доступом
(діюче підприємство) в промисловій зоні м. Сєверодонецьк. Не використовуються більше десяти років. Будівлі, що входять до складу об’єкта, по своєму
функціональному призначенню є виробничо-складськими будівлями. Стан задовільний та придатний до експлуатації. Електропостачання та водопостачання
відсутнє. Входи до будівель окремі. Інформація щодо року будівництва відсутня.
Група капітальності будівель: ІІ. Висота будівель – 2,95 – 6,08 м.
Договори оренди об’єкта приватизації або його частини відсутні.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 12 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта приватизації – окремого майна – нежитлові будівлі у
складі: склад готової продукції (літ. Б-БІV, б, бІ) загальною площею 362,1 м2,
склад метанолу (літ. В, в-вII) загальною площею 6,8 м2 за адресою: Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2 (балансоутримувач відсутній) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 132 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 66 100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 66 100,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 220,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 610,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 6 610,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в
розмірі 3500,00 (три тисячі п’ятсот) гривень 00 коп. у місячний термін з дати
укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, Рахунок № 37319070002543.
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок № 37189506700001.
в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company:
25208053700397
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область,
м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 001-1000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank:
CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York,
USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 8900085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New
York, USA
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93404, Україна, Луганська
область, м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська обл., м. Cєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452)
4-23-68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45,
обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області від 09 жовтня 2018 року № 337.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000083-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;

24 жовтня 2018 року

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 322,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 661,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 661,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі
загальною площею 148,4 м2, що перебуває на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській
області
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною
площею 148,4 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий
Буг, вул. Гагаріна,32/3.
Найменування балансоутримувача: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, код за ЄДРПОУ
26299835.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 54030, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 41, телефон (05152) 37-92-29, e-mail:
inbox@mk.court.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: одноповерхова нежитлова кам’яна будівля загальною площею
148,4 м2, рік побудови – 1917; будівля має сумісну стіну з житловим будинком
приватної власності.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,0377 га за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг,
вул. Гагаріна, 32/3. Кадастровий № 4824510100: 24:065: 0010. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування. Форма власності земельної ділянки – державна.
Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 листопада 2018 року, електронний
аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електрон
ній торговій системі.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється
ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в
робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3. Для можливості огляду та
ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям
необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв, вул. Чкалова, 20
в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512)
47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:
50200,00 (п’ятдесят тисяч двісті) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 5020,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 25100,00 (двадцять п’ять тисяч сто) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 2510,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25100,00 (двадцять п’ять тисяч сто) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 2510,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на
остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 2000,00 (дві тисячі) гривень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 30 днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел.: (0512) 47-56-40, 47-04-16, web-сайт:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00, контактна особа від Регіонального відділення Фонду
державного майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail:
zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця, відкритого
в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного
внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казначейської служби
України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми
сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ 37315068016233, в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО
820172, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області,
код ЄДРПОУ 20917284 сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 30.07.2018 № 254-п «Про затвердження умов продажу
об’єкта малої приватизації» – нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2,
що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 26299835 за адресою:
Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000008-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, що становить 502,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій на рівні
1 % стартової ціни, що становить 251,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – їдальня
з теплицею за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: їдальня з теплицею.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин,
вул. Автомобільна, 8є.
Відомості про об’єкт: по об’єкту будівництво фактично виконано, але оздоблювальні роботи виконано не в повному обсязі.
Об’єкт являє собою триповерхову будівлю із білої цегли, перекриття –
залізобетонні плити, вікна металопластикові, двері дерев’яні, міжповерхове
перекриття – залізобетонні плити, сходи перебувають в задовільному стані, в
наявності труби опалення на всіх 3-х поверхах. Дах виконаний із скла у вигляді
двох похилих площин, таким чином третій поверх – теплиця, і займає всю площу третього поверху.
На першому поверсі передбачалось розміщення їдальні. Внутрішнє оздоблення: підлога – керамічна плитка, стіни частково оздоблені керамічною плиткою, по стелі роботи не проводились.
Другий поверх має коридорну систему, розділений на 20 основних та 1 підсобне приміщення. Внутрішнє оздоблення: стіни – підготовлені до покриття
шпалерами, підлога – частково виконана цементна стяжка, частина приміщень
має міжкімнатні двері.
Заходи щодо консервації не проводились.
Проектно-кошторисна та виконавча документація відсутні.
ОНБ розташований на території ПАТ «Весотра-Харків».
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини:
договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
право власності на земельну ділянку не зареєстровано. Загальна площа земельної ділянки під об’єктом – 0,07 га. Кадастровий номер: 6325157900:00:004:0122.
Цільове призначення: 12.08 для розміщення та експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Категорія земель:
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання земельної ділянки: для обслуговування об’єкта
незавершеного будівництва – їдальні з теплицею.
Балансоутримувач: ПАТ «Весотра-Харків».
Рівень будівельної готовності: 73 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 20 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
їдальня з теплицею за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати
аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 361800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 180900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 180900,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 36180,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18090,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 18090,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: відсутні.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, майдан
Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, майдан
Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – Усенко В. М., тел.: (057) 700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 12.10.2018 № 2159.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000097-2.
Період між аукціоном:
аукціон без умов аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
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відомості
приватизації

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 3618,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1809,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1809,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Продовження таблиці

№
з/п
3
4
5

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

6

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Інститут легкої
промисловості»
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Найменування показників

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
Балансовий прибуток, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість , тис. грн,
у т. ч. пільгові пенсії по списку 1

229,00
–
–
-7,90
599,00
1726,00
354,00
735,0

1181,30
–
–
-11,20
589,00
1336,0
385,00
769,0

496,50
–
–
-5,20
555,00
1336,0
498,00
893,0

Станом на
01.10.2018
65
- 419
65
-10
6435,00
6414,0
299,00
860,0

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта

Площа
Орендна пладії ти
орендовано- Термін
за вересень
го майна, м2 договору
2018, грн
1 ПП «Спектрінформ»
Частина приміщень 1-го
26
22.04.2021 1141,17
поверху адмінбудівлі
2 Релігійна громада хрис- Частина приміщень 1-го
160
23.03.2019
1084,85
тиянської церкви повного поверху адмінбудівлі
євангелія «Дім божий»

№
з/п

Орендар

Об’єкт оренди

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора державного підприємства
«Інститут легкої промисловості» Писаренко Ольга Василівна, контактний телефон: (067) 770-68-09, адреса електронної пошти: legproekt@ukr.net.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 листопада 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/
закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжок часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано,
проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 6 784 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 392 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 392 000,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 678 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 339 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 339 200,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на
додану вартість (20 %) відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.

1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Інститут легкої промисловості».
Місцезнаходження: 18036, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1.
Ідентифікаційний код згідно за ЄДРПОУ: 30705346.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2018 – 3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 71.11 Діяльність у сфері
архітектури; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): виготовлення проектнокошторисної документації. За 2015 – 2017 роки підприємство збиткове, а з
01.01.2018 виробничу діяльність не здійснює.
Інформація про об’єкт приватизації: підприємство знаходиться у житловому районі м. Черкаси, розміщене в п’ятиповерховій цегляній будівлі з підвалом
займає площу 6963,8 м2; до складу об’єкта приватизації також входять: гараж
Б-1 площею 107 м2, гараж В-1 площею 108,9 м2, навіс, замощення, ворота,
огорожа № 2; обладнання, прилади, та інвентар (меблі) – 563 одиниці. Об’єкти
інженерної інфраструктури – діють частково.
Право власності на об’єкти нерухомості (частка розміром 9/10) зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення відповідно до витягу з
реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.06.2018 реєстраційний номер
об’єкта: 1060396171101.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташоване
підприємство, зареєстрована за державою в особі Черкаської ОДА загальною
площею 0,61 га, перебуває у підприємства на праві спільного постійного користування з ЧДГВУ «ОРГХІМ». Кадастровий номер: 7110136400:03:050:0012,
цільове призначення – для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови.
Обмеження: охоронна зона навколо об’єкта енергетичної системи – трансформаторна підстанція № 270 ВАТ «Черкасиобленерго», площа обмеження –
0,0063 га.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Площа
Орендна пладії ти
орендовано- Термін
за вересень
го майна, м2 договору
2018, грн
Черкаська обласна
Частина приміщень 1-го
56,7
27.03.2020
655,67
громадська організація поверху адмінбудівлі
«Серце матері»
Фізична особа
Частина приміщень 1-го
45,65
31.01.2021 1136,14
поверху адмінбудівлі
ПП «Спектрінформ»
Частина приміщення
62,64
02.04.2019
683,05
гаража
Фізична особа
Частина приміщень 1-го
59,7
29.06.2019
2367,28
поверху адмінбудівлі
ТОВ «НафтопромЧастина приміщень 2-го
53,2
16.09.2020 1821,51
інвест»
поверху адмінбудівлі
Орендар

Об’єкт оренди

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства
з ініціативи нового власника протягом шести місяців з дня переходу до нього
права власності згідно з трудовим законодавством.
2. Від дати переходу права власності на об’єкт приватизації:
протягом трьох місяців погасити заборгованість із заробітної плати;
протягом шести місяців погасити заборгованість до Пенсійного фонду
України та бюджетів усіх рівнів;
протягом дев’яти місяців погасити іншу кредиторську заборгованість, яка
складається на дату підписання акта передачі державного майна.
3. Забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.
4. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області
Рахунок № 37184006000007.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018.
Код ЄДРПОУ 21368158.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні
за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти:
cherkasy@spfu.gov.ua. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з
урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з
дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 12.10.2018
№ 115-МП «Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та протоколу
засідання аукціонної комісії від 11.10. 2018 року».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000170-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 67 840,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 33 920,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 33 920,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
рибного господарства
України
2 Державне космічне
агентство України
3 Міністерство юстиції
України

найменування

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
25592421.49.ЧВБИВЧ054; Дніпропетровська обл., Павло–
189 148,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (для рибогосподарських потреб)
25592421.49.ЧВБИВЧ055 градський р-н, в межах земель
Кочережківської сільської ради
ИМЕГРП035
м. Дніпро, вул. Театральна, 6
20,3;
460 957,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які на15,06
дають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
14316899.1.ЖСЮКЦМ1043 м. Кривий Ріг, вул. Світла, 2
123,0
182 002,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення котельні)
реєстровий номер майна

25592421, ДП «Укрриба», м. Київ, вул. Тургенєв- Донний водовипуск нагуль
ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
ного ставку; роздільна дамба
нагульного ставку
14313369, ДП «Дніпровський проектний інсти- Нежитлові вбудовані примітут», м. Дніпро, вул. Театральна, 6,
щення; частина даху
тел. 770-82-02
14316899, Державна установа «Криворізька
Нежитлові вбудовані приустанова виконання покарань (№ 3)», м. Кривий міщення
Ріг, вул. Світла, 2, тел. 51-01-66

місцезнаходження

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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02544098, ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей», 72356,
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Обільне, вул. Залізнична, 21,
тел. (06192) 6-10-87

найменування
Частина нежитлового приміщення № 1 (у складі
приміщень № 1, 3) 1-го поверху одноповерхової
будівлі (Літ. Д-1)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
_
Запорізька обл., м. Мелітополь,
42,6
94 208,00
вул. Олександра Невського, 83

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, в навчальному
закладі

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу управління
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
32320594, Державне підприємство «Первомайськвугілля», 93292,
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21,
тел.: (06455) 3-35-10, 3-34-69

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
№32320594.4.СВЖЦОН090 Луганська обл., Попас18,2
9 500,00
нянський р-н, м. Гірське,
станом на 31.08.2018
вул. Центральна, 1
реєстровий номер майна

Частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі
музичної школи (інв. № 7232)

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу поліграфічної продукції

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ
ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

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

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

Інформація
відсутня

Львівська обл., м. Самбір,
вул. С. Крушельницької, 7

3,0

20 500,00
станом на 30.06.2018

2 роки 364 дні

2,0 м2 – розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (кавового автомата); 1,0 м2 – розміщення
платіжного термінала
Розміщення складу

1 Міністерство освіти і науки
України

Самбірський технікум економіки та інформатики, Львівська
Частина вбудованого нежитлового
обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7, тел.: (0236) 3-40-90, приміщення на 1-му поверсі будівлі
3-23-78, 3-35-84
навчального корпусу

2 Міністерство оборони
України

07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034,
м. Львів, вул. Луганська, 3, тел. моб. (097) 472-11-75

Частина нежитлового приміщення будівлі складу (літ. «С-1»)

–

м. Львів, вул. Луганська, 3

63,8

284 500,00
станом на 31.07.2018

2 роки 364 дні

3 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

04728690, ДП НДІ «Система», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса,
6, тел.: (032) 239-92-00, 235-84-49

Нежитлові приміщення на 3-му поверсі
дво-чотириповерхової будівлі

–

м. Львів, вул. Винниченка, 30

33,6

545 800,00
станом на 30.06.2018

2 роки 11 місяців

мета використання

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

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».
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Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство освіти і 01275976, Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і ар- Нежитлові приміщення 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 пернауки України
хітектури, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 2, тел. (0512) 37-51-70
шого поверху навчального корпусу № 2

місцезнаходження

–

м. Миколаїв, вул. 1-ша
Слобідська, 2

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

94,6

246 103,00

2 роки 364 дні

Організація харчування студентів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх,
кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Міністерство осві- 23912896, студентське містечко Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жути і науки України ковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 1, тел. (057)
788-46-86, 788-45-41

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 8, літ. «А-5»

–

м. Харків, вул. Академіка
Проскури, 2

17,0

112 670,00

максимально
можливий строк мета використання
оренди
1 рік

Розміщення
стоматологічного
кабінету

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління
Міністерство соціальної політики України

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

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

реєстровий номер майна

22986869, Віньковецький районний центр зайнятості, вул. Лесі Українки, 1а, Приміщення на першому поверсі
смт Віньківці, Хмельницька обл., 32500, тел. (0246) 2-16-08
адміністративної будівлі

загальна
площа, м2

місцезнаходження

22986869.1.ККГЛРХ075 вул. Лесі Українки, 1а, смт Віньківці,
Хмельницька обл., 32500

81,3

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди
224 736,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення Віньковецького районного центру
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди

–

м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2

329,24

6 063 000,00
станом на 31.08.2018

2 роки 364 дні

мета використання

1 Міністерство
освіти і науки
України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033,
м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94

Нерухоме майно – нежитлові
приміщення на 1-му поверсі
та підвалі будівлі

Розміщення приватного закладу з охорони здоров’я (медична
лабораторія) – 21,02 м2 (1-й поверх) та 16,6 м2 – підвал (погодинне використання (140 год./міс.)

2 Державне
управління
справами

14282798, Національний інститут стратегічних досліджень, 01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/7, тел./ факс (044) 234-50-07/234-41-03

Нерухоме майно – нежитлові 14282798.1.ЖШФТПС005 м. Київ, вул. Генерала
приміщення на цокольному
Алмазова, 18/7
поверсі

30,3

679 800,00
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання та проведення видавничополіграфічної діяльності

3 Міністерство
освіти і науки
України

02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут ім. І. Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
тел. (044) 236-79-89, факс (044) 454-97-88

Нерухоме майно – частина
даху гуртожитку №16

–

м. Київ, вул. Виборзька, 3

14,2

512 248,00
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання (11,2 м2) та 3-х антен (3,0 м2)
оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого
(мобільного) зв’язку

4 Міністерство
освіти і науки
України

02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут ім. І. Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
тел. (044) 236-79-89, факс (044) 454-97-88

Нерухоме майно – частина
даху гуртожитку №15

–

м. Київ, вул. Металістів, 5

11,0

514 390,00
станом на 28.02.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання (8,0 м2) та 3-х антен (3,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

5 Міністерство
освіти і науки
України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонав- Нерухоме майно – нежитта Комарова,1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27
лове приміщення (фойє на
1-му поверсі корпус №1)

–

03058, м.Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1

10,5

176 000,00
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення сувенірного магазину (виставка-продаж авіаційного одягу та аксесуарів)

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі корпусу № 18, інв. № 99017, реєстровий № МПВАДО022, загальною площею 372,88 м2 за адресою: м. Харків, вул. Рудика,
8, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
станом на 08.08.2018 становить 1079800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне космічне агентство України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 82523,70 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу
гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить
13753,95 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно
зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення виробництва металоконструкцій.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість за
висновком про вартість/актом оцінки, у порядку, визначеному законодавством,
зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха.
Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору
майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 5% від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

24 жовтня 2018 року

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день о 10.00.
 2. Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення на 3-му
поверсі 6-поверхового головного навчального корпусу, інв. 10300001001,
літ. А-6, пам’ятка архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебуває на балансі Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
станом на 05.06.2018 становить 52000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 2104,68 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу
гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 350,78 грн, при орендній ставці 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з
продавцем.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його
вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб,
стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом
строку дії договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії
завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 25 % від початкової
плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; копію виписки (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 (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються
за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем
їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 6,
8, 10 на 1-му поверсі 2-поверхового навчально-виробничого корпусу, інв. № 10310003, літ. Б-2, загальною площею 203,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Камишева Івана, 16/12, що перебувають на балансі Державного
навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
станом на 03.07.2018 становить 646300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 48133,20 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу
гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – серпень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 8022,20 грн,
при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення швейного цеху.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
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5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом управління.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день о 12.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються
за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди
Визнати таким, що не відбувся, конкурс на право оренди державного
майна – двоповерхової будівлі готельного комплексу (кафе-кемпінг) площею
233,6 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90, що перебуває на балансі філії «Рівненський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», у зв’язку з неподанням заяв про участь у конкурсі.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
на право оренди державного майна, що відбувся 17.10.2018
За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс
на право оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 63-77,
116-120 та частина коридору № 93, розташовані на 2-му поверсі 4-поверхової

будівлі адміністративно-лабораторного корпусу № 2, інв. № 81973, реєстровий № 00482329.2.ААААЛБ389, літ. А-4, загальною площею 365,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебуває на балансі ДП
«Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» таким,
що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Новоград-Волинської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: НовоградВолинська КЕЧ району, адреса: 11706, Житомирська область, м. НовоградВолинський, вул. Волі, 39.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення
(позначення на план-схемі будівлі приміщення № 59) площею 19,5 м2
на 1-му поверсі будівлі № 41 (будинок офіцерів) у військовому містечку
№ 3 за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 25.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна на 31.08.2018 становить 51187,00 грн (без ПДВ).
Балансоутримувач об’єкта оренди: Новоград-Волинська КЕЧ району.
Огран, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – серпень 2018 р.,
яка становить 213,28 грн (без ПДВ).
2. Цільове використання орендованого майна – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення
перукарні).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Компенсація орендодавцю частини податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.
6. Здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди встановити
прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі договори з
постачальними організаціями.
8. Зобов’язання щодо збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
9. Забезпечення зобов’язань щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі однієї місячної орендної плати за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з моменту підписання договору оренди .
10. Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший запропонований розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в
Новоград-Волинській КЕЧ району за адресою: 11706, Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 39.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі (із зазначенням ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційного номера облікової картки платника
податків для фізичних осіб); зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; зобов’язання (пропозиції)
щодо забезпечення орендної плати та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова
адреса, контактний та мобільний телефони);
відомості про учасника конкурсу:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку; 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 (копії сторінок
паспорта 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
свідоцтва про державну реєстрацію; завірену належним чином копію довідки
про внесення до ЄДРПОУ; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Заяви з документами на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки учасника (за наявності) із зазначенням назви, адреси та площі об’єкта оренди
за адресою: 11706, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 39.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні
конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу у м. НовоградВолинський (04141) 2-16-56.
ІНФОРМАЦІЯ
Макарівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська
КЕЧ району, адреса: 12265, смт Городок, Радомишльський р-н, Житомирська
обл., вул. Поштова, 23.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення частини Адміністративної будівлі КЕЧ (інв. № 26)
військового містечка № 6, що перебувають на балансі Макарівської КЕЧ району, за адресою: 12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23, рік забудови – 1982.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.08.2018
становить 159 210, 00 грн (без урахування ПДВ)
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць
оренди – серпень 2018 рік становить 2 388,15 грн за умови використання
приміщень під розміщення магазину змішаних товарів.
Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: промисловий майданчик БП-2 загальною площею 7 220,0 м2 (36,1м х 200 м),
розташований за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження, територія Комплексу виробництв «Вектор», що обліковується на балансі
державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Київська обл., Іванківський р-н,
зона відчуження, територія Комплексу виробництв «Вектор». Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
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Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю
«Арагон-Капітал».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті)
тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-

місяць оренди – серпень 2018 р., що становить 2 388,15 грн (без ПДВ), але
не нижчий ніж передбачено постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами
та доповненнями. Своєчасна (щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата орендної плати з урахування індексу інфляції.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточного ремонту орендованого майна без вимоги про відшкодування.
3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними
нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки
його стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові,
радіоактивні та легкозапалювані матеріали і речовини.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем орендованого
майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечують у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди. Орендар
сплачує завдаток протягом місяця з моменту підписання договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу
замовнику оцінки.
11. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241, крім того: заяву про участь в
конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу
розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди);
техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу за наявності) з написом «Для участі в конкурсі по
оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочий) з дня опублікування цієї інформації в Макарівській КЕЧ району
за адресою: Житомирська обл., смт Городок, вул. Поштова, 23.
Документи приймаються за адресою: 12265, смт Городок, Радомишльський
р-н, Житомирська обл., вул. Поштова, 23.
Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних відносин за
тел.: (041-32) 4-23-47.

ІНФОРМАЦІЯ про оренду майна державних
підприємств і організацій
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: приміщення цокольного поверху адміністративноінженерного корпусу ДП КБАО за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6.
Балансоутримувач об’єкта: Державне підприємство «Конструкторське бюро
«Артилерійське озброєння», тел. (044) 277-87-60.
Управлінський орган: ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
Площа: 486 м2.
Об’єкт оренди не перебуває в податковій заставі.
Суборенда об’єкта не допускається.
Умови конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за перший базовий місяць:
95 926,63 грн (дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот двадцять шість грн 63
коп.) без ПДВ.
2. Ефективне використання об’єкта за цільовим призначенням: торговельний об’єкт з продажу непродовольчих товарів.
3. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням
незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням інформації про конкурс у
засобах масової інформації.
5. Претендент має здійснювати свою діяльність на ринку не менше одного року.
Дата,час і місце проведення конкурсу: 21.11.2018 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6, каб. 304.
Кінцевий строк приймання пропозицій:16.11.2018 до 17.00.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до
канцелярії орендодавця у конверті з написом «На конкурс» з відбиткою печатки претендента.
Перелік документів які подаються до канцелярії ДП КБАО претендентами:
заява про участь у конкурсі з пропозиціями (зобов’язаннями) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого
вноситься в день проведення конкурсу); інформація про мету використання
приміщення та засоби зв’язку;
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження діяти від
імені юридичної особи; посвідчені нотаріусом установчі документи, в тому
числі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців; завірена належним чином копія звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідка про претендента про те, що стосовно нього не порушено
справ про банкрутство; довідка про відсутність відкритих кримінальних проваджень щодо претендента; завірені належним чином копії балансу (форма
1), звіту про рух грошових коштів (форма 3), форми 5; довідка про відсутність судових рішень і спорів щодо неналежного виконання претендентом
договорів оренди;
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідка
про відсутність відкритих кримінальних проваджень щодо претендента; довідка про відсутність судових рішень і спорів щодо неналежного виконання претендентом договорів оренди.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: споруди.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
13 000,00 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 01
листопада 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 07 листопада 2018 року о 14.00 у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
кімн. 303).
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відомості
приватизації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (прим. № 5,
№ 20) загальною площею 52,6 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі
(літ. Ф/Б), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Гріцева А. І. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2
приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.08.2018: відновна – 19 521,00 грн; залишкова – 6 152,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (прим.
№ 17, № 18) загальною площею 51,6 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебувають на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Геосистема». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вістас-Ком». Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.08.2018: відновна – 19 150,00 грн; залишкова –
6 133,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (№1)
площею 66,2 м2 на 1-му поверсі спорткомплексу (літ. А2), що перебуває
на балансі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву
з баскетболу». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.07.2018:
відновна – 110 562,12 грн; залишкова – 4 880,12 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 51 площею 43,6 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Вінницького технічного коледжу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП
Собченко Л. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.10.2018:
відновна – 7 630,00 грн; залишкова – 3 959,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 63
(53,9 м2 ), № 66 (6,0 м2 ), № 67 (5,7 м2 ), № 69 (71,4 м2 ) загальною площею 137,0 м2 на 2-му поверсі двоповерхової будівлі їдальні з технічним
поверхом, що перебувають на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця,
вул. Привокзальна, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменна Г. І. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення, 3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.10.2018: відновна – 74 721,00 грн; залишкова –
21 971,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 50,0 м2 в одноповерховій зблокованій будівлі з
прибудовую (літ. Б); нежитлові вбудовані приміщення (№ 10,13 – 17,
19, 22, 23) загальною площею 195,9 м2 на 1-му поверсі триповерхової технічної будівлі (літ. В), що перебувають на балансі Вінницької філії
Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Скалецького, 72. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Телесвіт». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 10 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.09.2018: частина
нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 50,0 м2 в одноповерховій
зблокованій будівлі з прибудовую (літ. Б), відновна – 34 763,00 грн; залишкова – 1 436,00 грн; нежитлові вбудовані приміщення (№ 10, 13 – 17, 19, 22,
23) загальною площею 195,9 м2 на 1-му поверсі триповерхової технічної будівлі (літ. В), відновна – 126 895,00 грн; залишкова – 9 064,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 521
площею 15,6 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства
Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за даними
БТІ). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ
«ТЕРРА-ЕКО ЛТ». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.08.2018:
відновна – 8 787,64 грн; залишкова – 2 942,78 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 31 площею 10,5 м2 у вестибулі на 1-му поверсі 2-поверхової прибудови до головного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 104. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Шляхтюк Л. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 27.09.2018: відновна – 1 557,29 грн;
залишкова – 942,17 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 5 (літ. № 9), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
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Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Ваколюк О. С. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 09.10.2018: відновна – 342,98 грн; залишкова – 24,21 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 26 площею 4,0 м2 у приміщені № 6 одноповерхового блоку допоміжних цехів з підвалом (літ. М), що перебуває на балансі ДП «Вінницький
завод «Кристал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя,
21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки – ФОП Поліщук В. М. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.09.2018:
відновна – 8 309,89 грн; залишкова – 3 197,84 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 30 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового головного
навчального корпусу, що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Південний». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 09.10.2018: відновна – 2 477,50 грн; залишкова – 346,85 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення окремо
розташованої будівлі модуля «Кисловодськ» (літ. Ж) загальною площею
1 223,5 м2, у т. ч: на 1-му поверсі: № 1 – № 20 площею 921,8 м2; на 2-му поверсі: № 21, № 22, № 24 – № 35 площею 301,7 м2, що перебувають на балансі
ДП «Вінницький завод «Кристал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю наукововиробниче підприємство «АСТОК». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 34 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 30.09.2018: відновна – 467 168,13 грн; залишкова – 301 116,77 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі: прохідна (літ. А, а, а1) з площадкою та ваговою площею 58,3 м2; трансформаторна (літ. А) площею 33,0 м2;
механічна майстерня (літ. А) загальною площею 393,6 м2; цех сухих кормових
дріжджів (літ. А) загальною площею 1 555,8 м2; насосна станція (літ. Ї) загальною площею 130,4 м2; споруди: градирня (літ. ї) площею забудови 127,67 м2;
градирня (літ. ї1) площею забудови 49,2 м2; димова труба (літ. і) за адресою:
23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська, 28; нежитлові будівлі: прохідна (літ. Д) з ваговою площею 41,3 м2; спиртосховище (літ. А)
загальною площею 219,8 м2 за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський
р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів, 21, що перебувають на балансі Державного підприємства «Гайсинський спиртовий завод». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу:
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ТОВ «Корпорація Скіф-96». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 7 будівель,
3 споруди. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 01.03.2018: нежитлові будівлі: прохідна (літ. А, а, а1) з площадкою та
ваговою площею 58,3 м2: відновна – 17 954,41 грн, залишкова – 8 041,09 грн;
трансформаторна (літ. А) площею 33,0 м2: відновна – 18 818,45 грн, залишкова – 5 667,46 грн; механічна майстерня (літ. А) загальною площею 393,6 м2:
відновна – 121 196,64 грн, залишкова – 37 077,56 грн; цех сухих кормових
дріжджів (літ. А) загальною площею 1 555,8 м2: відновна – 954 227,73 грн, залишкова – 301 807,55 грн; насосна станція (літ. Ї) загальною площею 130,4 м2:
відновна – 6 102,91 грн, залишкова – 626,04 грн; прохідна (літ. Д) (з ваговою)
загальною площею 41,3 м2: відновна – 10 162,43 грн; залишкова – 2 477,26
грн; спиртосховище (літ. А) загальною площею 219,8 м2: відновна – 64 172,88
грн; залишкова – 18 319,55 грн: споруди: градирня (літ. ї) площею забудови
127,67 м2: відновна – 78 170,40 грн, залишкова – 0,00 грн; градирні (літ. ї1) площею забудови 49,2 м2 : відновна – 24 858,19 грн, залишкова – 0,00 грн; димова
труба (літ. і): відновна – грн, залишкова – грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням,
а також споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 10,4 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 01.11.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 07.11.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: автозаправна станція (літер Є-1) загальною площею 47,4 м2 за адресою: 43022, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Польова, 45, що обліковується на балансі Луцького національного техніч-

ного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43022, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Польова, 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір
земельної ділянки, усього: 5,4510 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Польова, 45.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: на право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок):
станом на 21.06.2016: 8 254 419,90 грн. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,392 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема
будівля до 300 м2 – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – Громадська організація «Галицько-Волинський Байкер».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо
вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із
Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному
конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті
та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних
днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
з опрацювання документів претендента перебувають за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 55, 57, 58) загальною площею 63,0 м2 першого поверху адміністративного будинку
(літери А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Богуняк Р. Ю. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель закладів громадського харчування. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 54) площею
4,6 м2 першого поверху адміністративного будинку (літери А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська,
МАПП «Тиса», буд. 1. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України
та в оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС. Мета проведення
незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
Фінансова компанія «ОКТАВА ФІНАНС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (позиція № 23) площею
28,9 м2 на другому поверсі адмінбудинку. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка, 6. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Шаянські мінеральні води».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними
до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому
конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
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конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті
до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 07 листопада 2018 року 17.00
(включно).
Конкурс відбудеться 13 листопада 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
каб. 303).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Вимощення на території насосної станції «Конча-Заспа» Трипільської експлуатаційної дільниці загальною площею 1 632,66 м2 за адресою:
Київська обл., смт Козин, вул. Монашинська, 3, що перебуває на балансі Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП
Хмель В. П. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 2. Частина приміщення № 4.2.11 на четвертому поверсі термінала
«D» загальною площею 37,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта
з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди. Дата
оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ
«БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель торгівельного призначення.
 3. Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала «D»
загальною площею 43,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта
з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди. Дата
оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ
«БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель торговельного призначення.
 4. Частина приміщення № 4.2.10 та № 4.2.31 на четвертому поверсі термінала «D» загальною площею 55,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах
оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель торговельного призначення.
 5. Частина приміщення № 3.3.10, частина приміщення № 3.2.60 на
третьому поверсі термінала «D» загальною площею 68,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по
договорах оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 6. Приміщення № 3.4.19 на третьому поверсі термінала «D» загальною площею 82,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «БФ ЕНД
ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 7. Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 244,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель торговельного призначення.
 8. Частина приміщення № 3.2.60, частина приміщення № 3.2.48,
приміщення № 3.2.47, 3.2.59 на третьому поверсі термінала «D» загальною площею 782,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «БФ ЕНД
ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 9. Частина приміщення № 3.2.60, частина приміщення № 3.2.48,
приміщення № 3.2.49, 3.2.58 на третьому поверсі термінала «D» загальною площею 797,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «БФ ЕНД
ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 10. Нежитлове приміщення № 196 площею 618,8 м2 на другому поверсі будівлі аеровокзалу термінала «В» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель торговельного призначення.
 11. Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 105,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «ТОВ «КИЇВРІАНТА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 12. Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 174,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «ТОВ «КИЇВРІАНТА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 13. Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 174,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «ТОВ «КИЇВРІАНТА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 14. Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 270,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «ТОВ «КИЇВРІАНТА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 15. Нежитлове приміщення № 65 на другому поверсі будівлі аеровокзалу термінала «В» загальною площею 105,6 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою проведення розрахунку орендної плати по
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договорах оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «ТОВ «КИЇВРІАНТА». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій 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; 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 (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 22.11.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50 (РВ ФДМУ по Київській області), кімн. 606, телефон
для довідок 200-25-29.

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 вбудованого нежитлового приміщення № 13а площею 17,5 м2 на першому поверсі чотириповерхової
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Савчин Олена Василівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина напівпідвального приміщення у
будівлі економічного факультету загальною площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 18. 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, просп. Свободи, 18.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменчук Тарас Петрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення вестибуля гуртожитку № 4 загальною площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. К. Левицького, 67а. Балансоутримувач: Львівський націо
нальний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 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. К. Левицького, 67а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак
Анастасія Валерівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 165,0 м2 на другому поверсі будівлі гуртожитку Львівського
коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій. 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. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП
«НВПП «Спаринг-Віст Центр».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 257,9 м2, а саме: приміщення четвертого поверху № 172, 173, 174,
174а, 175 (площею 94,0 м2) та п’ятого поверху № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, І,
ІІ (площею 163,9 м2) будівлі гуртожитку Львівського коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач:
Державний університет телекомунікацій. 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. Володимира Великого, 33.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі
будівлі корпусу патанатомії загальною площею 101,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Танатос».
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля під літ. «А-4» (прим. 1-2, 7, 15-192)
площею 6151,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Антоновича, 90. Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут
приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон». 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. Антоновича, 90.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ПРИВАТ ГАЛБУД».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення
до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для
об’єктів № 1 – №3 – 2 400,00 грн; для об’єктів № 4 – № 6 – 3000,00 грн; для
об’єкта № 7 – 4 500,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єктів № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 – приміщення, частини будівель

(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 7 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією
про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом
документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На
конверті потрібно діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032)
255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Дата
оцінки

1 Відкрита складська площа за
літ. ІО (1664,0 м2);
відкрита складська площа за
літ.ІП (1664,0 м2);
відкрита складська площа за
літ.ІР (5976,0 м2)

9 304,0 м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/27

ДП «Миколаївський 31.10.18
морський торговельний порт»

2 Нежитлові приміщення другого поверху № III, IV, 15,20 –25

252,1

Філія «Одеське
31.10.18
управління військової
торгівлі «Концерну
«ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС»

3 Майданчик для накопичення
та тимчасового зберігання
вантажів

Миколаївська обл.,
м. Первомайськ,
вул. Дем’яна Коротченка, 17а

1 111,0 Миколаївська обл., ПрАТ «Очаківське
Очаківський р-н,
ХПП»
с. Куцуруб, вул. Ольвійська, 1/15

31.08.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1 Нежитлові приміщення першого
поверху навчального корпусу № 2;
частина підвального приміщення
навчального корпусу № 1

ПлоАдреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
ща, м2

75,5; м. Миколаїв, вул. Ні- Миколаївський на 31.10.18
кольська, 24
ціональний універ6,0
ситет ім. В. О. Сухомлинського

2 Шість частин відкритої складської
131,0 м. Миколаїв, вул. Заплощі «Відкрита площадка для наводська, 23/17
копичення та тимчасового відстою
автотранспорту та технологічного обладнання – І» (частина 1 – 17,0 м2,
частина 2 – 21,0 м2, частина 3 –
19,0 м2, частина 4 – 26,0 м2, частина
5 – 32,0 м2, частина 6 – 16,0 м2)
3 Нежитлові приміщення адмінбудівлі

Дата
оцінки

ДП «Миколаївський морський
торговельний
порт»

31.10.18

30,0 Миколаївська обл.,
Південний офіс
31.10.18
смт Врадіївка, вул. Ге- Держаудитслужби
роїв Врадіївщини, 137 України

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організа
ційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні
містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки –
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за призначенням, приміщення,
частини будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: інформацію про наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у
трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого майна, зокрема на
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення), – 2,5 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по
Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

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’єкта державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи колишньої бази відпочинку «Зорі Тирасполя». Місцезнаходження об’єкта оцінки, або підприємства,
майно якого оцінюється: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Лазурна, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
необоротних активів (нерухомого майна) для формування статутного капіталу.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-74-84, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 66 об’єктів основних
засобів (буде додатково уточнено після проведення інвентаризації). Балансова
вартість об’єкта (основні засоби): інформація відсутня. 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: 1 677,9 м2 (буде додатково уточнено після отримання
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відповідних документів). Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл.,
Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Лазурна, 19. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
рекреаційна зона. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо
послуг з незалежної оцінки майна вище 7 100 гривен комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
 2. Назва об’єкта оцінки: ЄМК державного підприємства «Центр тестування мобільної техніки» (код за ЄДРПОУ 23860359). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 731-40-43, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
71.20 – технічні випробування та дослідження; 84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності; 68.20 – надання в оренду й
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 40 об’єктів основних засобів. Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 30.06.2018: 2 880,8 тис. грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 3. Розмір земельної ділянки, усього: 4,7128 га. Місце розташування
земельних ділянок: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з
незалежної оцінки майна вище 60 000 гривен комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
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 05.11.2018. 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 (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться 09.11.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
кімн. 1110.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гуртожитку
площею 71,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Рівне, вул. Орлова, 40. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП «Освітній центр «Євро-Курс». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: гараж на три бокси літ. «А-1» площею 73,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. П. Дорошенка, 33. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Войцеховський Назар Ростиславович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гаражі.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі сховища: допоміжні приміщення № 24 – 27 загальною площею 126,8 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Охоронна компанія «Вартовий». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим
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земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на
якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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’єкта
Залишкова
Платник
вартість
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення гаражів літ.
31.10.18 Ринкова 380 069,78 ФОП Янюк
«А», поз. VII, VIII загальною площею 119,29 м2
вартість
Андрій
за адресою: вул. Микулинецька, 18, м. ТерноПетрович
піль, що перебуває на балансі Департаменту
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації

№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та
з/п
найменування балансоутримувача

Дата
оцінки

Вид вартості

Замовник робіт з оцінки: РВФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 2 000,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської
нерухомості, гаражі.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00
через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для
довідок (0352) 25-04-87.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (кімн. 209) на другому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 38,77 м2, в
т. ч. (корисна площа – 33,3 м2, загального користування – 5,47 м2).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська О. А. Дата оцінки:
31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 11 на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі загальною площею 15,0 м2,
в т. ч. (корисна площа – 11,6 м2, загального користування – 3,4 м2). Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Жаданенка, 4а,
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Страхова компанія «Ю.Ес.Ай». Дата оцінки: 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 16,5 м2, в т. ч. (корисна
площа –13,5 м2, загального користування – 3,0 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Жаданенка, 4а, м. КорсуньШевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Шаповалова О. І.
Дата оцінки: 31.10.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (№ 19 – 23,7 м2,
№ 20 – 17,3 м2, № 21 – 16,4 м2, № 22 – 16,4 м2) загальною площею 73,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 92/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Борщов А. В. Дата оцінки: 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (№ 15 – 28 м2,
№ 16-1 – 16,6 м2, № 16-2 – 11,3 м2, № 17 – 18,5 м2, № 18 – 18,9 м2) загальною площею 93,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 92/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Майборода М. В. Дата оцінки: 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12
розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів
оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення
про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3 000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 07 листопада 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 12 листопада 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,95 м2
на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної
поліції в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Городня, вул. Шевченка, 24а. Платник робіт з оцінки: Управління поліції охорони в Чернігівській області. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 17,1 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180. Платник
робіт з оцінки: ФОП Ніязов Руслан Юсупович. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень площею
512,5 м2 будівлі їдальні, в тому числі приміщень площею 108,75 м2 на
першому поверсі та приміщень площею 403,75 м2 на другому поверсі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, пров. О. Бакуринського, 18а. Платник робіт з оцінки: Чернігівський
обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської
обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462)
67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета
проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ
Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для
довідок (0462) 67-28-18.
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