Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 28 (1048)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 % статутного капіталу
товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 6 березня 2017 року
№ 17 (1037), запланований на 6 квітня 2017 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю
заяв від потенційних покупців.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 06.04.2017 № 544)

Черкаська область

Нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля з підвалом (А, під. А); гараж, Б;
вбиральня, Г; огорожа, 1; підпірна стіна, 2; огорожа, 3; ґанки, І, ІІ за адресою: 20351,
Черкаська обл., Уманський р-н, смт Бабанка, вул. Соборна, 30, що перебувають на
балансі Черкаської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 00022668).

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2.
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, адреса: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Інформація про об’єкт: приміщення їдальні літ. «А», 1970 рік побудови, загальною площею 308,8 м2, є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 115 244,40 грн. ПДВ – 19 207,40 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Грошові кошти в розмірі 11 524,44 грн,
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кінцевий термін приймання заяв на
участь в аукціоні – 11.05.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.05.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», час початку аукціону – 12.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на
електронну адресу: https://vtub.vn.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 23, тел. (0432) 66-25-92) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь
в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ
по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній
просп. Леніна (просп. Республіки), будинок 10/20, гараж б/н.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
м. Маріуполі Донецької області.
Ідентифікаційний код балансоутримувача 37989721.
Адреса балансоутримувача: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Миру, 68.
Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2,
одноповерховий, окремо розташований, рік введення в експлуатацію – 1992.
Фундамент цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. Будівля
гаража боковими фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі трансформаторної
підстанції та будівлі котельні. Під’їзд до об’єкта має тверде покриття. Інженерні
комунікації відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0024 га; кадастровий номер
1412336300:01:005:0496; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Розташування земельної ділянки до центру міста –1,6 км, до моря – 1,1 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 700,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта нерухомості – 29 300,00 грн, ціна земельної ділянки – 3 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 240,00 грн, у т. ч.: ПДВ –
6 540,00 грн, ціна об’єкта нерухомості – 35 160,00 грн, ціна земельної ділянки –
4 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; використання
земельної ділянки відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності – самостійне вирішення покупцем зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства; здійснення заходів щодо державної
реєстрації права власності на об’єкт приватизації (об’єкт нерухомості та земельну
ділянку) згідно з чинним законодавством України протягом шести місяців після
підписання акта приймання-передачі об’єкта; подальше відчуження та передача
в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівліпродажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на
момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно
із законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у
Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по
Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 3 924,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 10.05.2017. Час початку аукціону –
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
05.05.2017 до 16.00.
Винагорода організатора аукціону – товарної біржї «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 392,40 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта, його місцезнаходження, найменування балансоутримувача: районна водогрійна котельня, у складі: основне «літ. «А» з тамбурами літ. «а», «а1», загальна площа – 2 392,8 м2, насосна літ. «Б», загальна площа – 16,2 м2, насосна літ. «В»,
загальна площа – 16,3 м2, насосна літ. «Г», загальна площа – 15,7 м2, операторська
літ. «Д», загальна площа – 202,2 м2, диспечерська літ. «Е», загальна площа – 171,2 м2,
замощення № I, замощення № II, бордюр № 1, паркан № 2, світова опора № 3, 6 шт.,
ємкість № 4, 2 шт., люк № 5, 7 шт., розван. залізн. майд. № III, труба № IV, 2 шт., козирок до літ. «Д», козирок до літ. «Д», козирок до літ. «Е», ємкість № 6, 2 шт., ємкість
№ 7; об’єкти інженерної інфраструктури: котельна установка та допоміжне устаткування, інв. № 2002210013/23, позамайданчиковий газопровід, інв. № 3008710013/26,
зовнішнє освітлення, інв. № 3008810013/27, загальномайданчикові мережі теплопневмохолодпостач, інв. № 3009110013/28, загальномайданчикові мережі дощової
каналізації, інв. № 3009810013/24, загальні електромережі, інв. № 3001210013/25,
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 53в, балансоутримувач – ТОВ «Універсальна логістична компанія 2013» (код за ЄДРПОУ 38949740);
трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20015, трансформатор ТС ЗМ-100, інв.
№ 20016, трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20017, конденсаторна установка УК-5,
інв. № 20003, конденсаторна установка УК-5, інв. № 20004, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (стара назва – Єгорова), 1, балансоутримувач «ПрАТ «Завод
«Прилив» (код за ЄДРПОУ 14311459, правонаступник ПАТ «Завод «Прилив»).
Відомості про об’єкт: рік побудови об’єктів нерухомості – 1986. Будівлі, споруди, елементи благоустрою, передавальні пристрої розташовані на огородженій
земельній ділянці орієнтовною площею 2,9 га. Об’єкт розташований на окраїні
м. Бердянськ (периферійна промислова міська зона).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 329 171 грн, ПДВ – 265 834,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 595 005,20 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівліпродажу відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 159 500,52 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України
у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 11.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 15.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00 обідня перерва з 13.00 до 14.00 , тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до
16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Балансоутримувач: Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком», адреса: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32. Код за ЄДРПОУ 01184835.
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Відомості про об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон – С, рік випуску – 1965, реєстраційний № АТ 7832 АХ,
шасі № 168397, колір – зелений. ТЗ призначений для виконання спеціальних робочих функцій (автомобіль для пересування дизель-генераторної електростанції).
Перебуває в задовільному стані, окремі вузли та механізми потребують ремонту
(гальмівна система, колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 82 269,00 грн,
ПДВ – 16 454,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 98 723,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно
до чинного законодавства України.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 9 872,3 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни об’єкта приватизації) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатського універсальною товарною біржею 03.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) на електронну адресу: pfg@pfg.
if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (м.
Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні: 28.04.2017 включно до 16.00.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля суду площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Велика Писарівка,
вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ
до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим
покриттям для автотранспорту. Біля будівлі є місце для паркування. Розташова-

на в центральній частині селища міського типу. Технічна характеристика об’єкта:
фундамент – цегляний цоколь, залізобетонні блоки; стіни цегляні; перекриття –
залізобетонні плити; покрівля – шифер; підлога – лінолеум, плитка; двері та вікна
дерев’яні; внутрішнє оздоблення: стіни – шпалери та масляна фарба; стеля – побілка; інженерні комунікації – автономне опалення, електропостачання (стан неробочий). Дата будівництва будівлі – 1976.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т.ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн., що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм
та правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації
(нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку; засоби платежу
для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 28 квітня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону об’єкта державної власності

Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс».
Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: адмінбудівля з підвалом (літ.
А-3, пд) загальною площею 515,2 м2; виробничі приміщення (літ. А1-2) загальною площею 1 169,0 м2; КПП (контрольно-пропускний пункт) (літ. Б-1) загальною
площею 12,5 м2; навіс (літ. б); АЗС (автозаправна станція) (літ. Ж-1) загальною
площею 14,8 м2; ангар (літ. Г-1) загальною площею 481,5 м2; убиральня (літ. Д);
навіс тимчасовий (прибудова) (літ. З) площею 12,2 м2; огорожа, № 1-5; підземні
ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна стінка, VIII; замощення, X; меблі та інвентар –
50 шт., автотранспортні засоби – 13 шт.; машини та обладнання – 70 шт.; нематеріальні активи – 1 шт.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва: об’єкт незавершеного будівництва – садиба № 3 в кварталі № 14.
Адреса об'єкта: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 82.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва облдержадміністрації,
код за ЄДРПОУ 04011383, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14.
Інформація про об’єкт: будівництво житлового будинку з господарською будівлею та підвалом проводилось у 1992 році, консервація не здійснювалась.
По житловому будинку виконано фундаменти зі збірних залізобетонних блоків,
цегляні стіни, перегородки цегляні, перекриття зі збірних залізобетонних плит, дах
та покрівля відсутні. Площа забудови – 128 м2; навіс – 22,4 м2. Кількість поверхів:
один. Площа приміщень – 97,2 м2. Зовнішня бокова стіна на веранді та ділянки під
підвіконними прорізами розібрані. Вхідних сходів в будинок немає. Підлога не виконувалась. Сантехнічні, електротехнічні і оздоблювальні роботи не виконувались.
Будівельна готовність житлового будинку (на момент обстеження) – 38 %.
По господарській будівлі виконано фундаменти і підвал зі збірних залізобетонних
блоків, цегляні стіни, перекриття зі збірних залізобетонних плит, дах та покрівля відсутні. Площа забудови – 81,1 м2; навіс – 9,6 м2. Будівельна готовність господарської
будівлі (на момент обстеження) – 50 %. На будівельному майданчику немає матеріа-

лів, виробів, конструкцій та устакування. Благоустрій і огородження не виконувалось.
По вулиці проходять: мережі електропостачання, газопостачання, водогін з водорозбірними колонками загального користування, який на даний час не діє.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,2500 га. Кадастровий номер 0523085700:01:001:0417. Цільове призначення: для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Обмеження
та обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 22 242,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 26 690,40 грн; ПДВ – 4 448,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання з можливою зміною його
первісного призначення; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта; подальше відчуження
ОНБ можливе за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; покупець сплачує організатору аукціону
винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 266,90 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в

Відомості про земельну ділянку: відповідно до Державного акта від 11.12.2003
II-ЧР № 002853 земельна ділянка загальною площею 1,1764 га; кадастровий номер
7110500000:06:002:0009 надана у постійне користування колишньому державному
підприємству «Оризон – Транс».
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище
не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничої діяльності, майно підприємства знаходиться у задовільному стані на
зберіганні у колишнього орендаря – науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» відповідно до договору зберігання від 27.10.2015 (зі
змінами від 09.06.2016).
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 838 780,00 грн, ПДВ –
367 756,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ: 2 206 536,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства визначає покупець.
2. Створити не менш як 40 робочих місць протягом двох років.
3. Для новостворених робочих місць покупець забезпечує:
3.1) створення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних
норм, правил пожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України;
3.2) соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
3.3) недопущення появи простроченої заборгованості перед працівниками
із заробітної плати.
4. Забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані,
дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища.
5. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
6. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437 (зі змінами, внесеними
наказами ФДМУ).
Для участі в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону учасник подає: заяву про приватизацію; бізнес-план або техніко-економічне
обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і місцезнаходження об’єкта, відомості про учасника конкурсу,
зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в конкурсі
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 220 653,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10% початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс» без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 16 травня 2017 р. об 11.00 за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, каб. 309.
Останній день приймання заяв – 8 травня 2017 року.
Заяви на участь в конкурсі з бізнес-планом або техніко-економічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта приймаються за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем
його розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 2 669,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 11.05.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.05.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», час початку аукціону – 14.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на
електронну адресу: https://vtub.vn.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м.Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 23, тел. (0432) 66-25-92) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь
в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ
по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти державної власності

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи А – нежитлова будівля загальною площею 138,1 м2, за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт М. Дівиця, вул. Чернігівська, 51.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.07.2010
№ 1002 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи, витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво клубу (відділення № 3), за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.

Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність – близько
40 %. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008
№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво другої черги теплиці, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998
№ 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
4. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д  – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку,
за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а.
Об’єкт – по проекту триповерховий житловий будинок з підвалом, виконані
стіни підвалу з блоків розміром 2,4 х 0,7 м, висотою в три ряди в землі та 1,5 ряда
над поверхнею.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.07.2004
№ 1530 «Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців

робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 17.05.2017.
Конкурс відбудеться 24.05.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Чернігівській області. Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна фіскальна служба
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655,
м. Київ-53, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-51-59

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
найменування

реєстровий номер майна

Частина приміщення адміністративновиробничого будинку митниці, кафе, розташованого в адмінбудинку

–

місцезнаходження
44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13

загальна площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий
строк оренди

3,0

22 821,00

2 роки 364 дні

мета використання
Для розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 808, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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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3
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг,
вул. Віталія Матусевича, 11, тел. (0562) 409-06-06
02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара», м. Дніпропетровськ, просп.
Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01
Міністерство освіти і науки України
02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара», м. Дніпропетровськ, просп.
Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01
Міністерство освіти і науки України
40783970, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак.
В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (0562) 47-18-66
Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг,
просп. Гагаріна, 51, тел. (0564) 71-57-34
Широківська районна державна адмі- 00730477, Відділ агропромислового розвитку Широківської районної
ністрація Дніпропетровської області державної адміністрації, Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Леніна,
115, тел. (05657) 2-14-31

2 Міністерство освіти і науки України
3
4
5
6
7

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

Інформація відсутня

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57
87,8
188 880,00
1 рік
Розміщення магазину-складу
місцезнаходження

02066747.4.ЦЖМФУ006 м. Дніпро, вул. Бердянська, 5

81,3

436 522,00

1 рік

Частина нежитлового
02066747.4.ЦЖМФУЕ010 м. Дніпро, просп. К. Маркса, 35
вбудованого приміщення

3,0

43 213,00

1 рік

Частина нежитлового
02070884.9.УЖЖШКЯ027 м. Кривий Ріг, вул. Семашко
вбудованого приміщення
(Медична), 16

6,0

33 291,00

Нежитлове вбудоване
01116130.1.ЯОЧПКЧ013 м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
приміщення
Частина нежитлового
40787802.1.РШШМВД227 м. Кривий Ріг, просп. Гагарівбудованого приміщення
на, 51
Нежитлові вбудовані
–
Дніпропетровська обл.,
приміщення
Широківський р-н, смт Широке,
вул. Леніна, 115

6,5

55 562,00

11,2

36 394,00

30,31

45 735,00

Розміщення видавництва друкованих засобів масової
інформації та видавничої продукції, що друкуються
українською мовою
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (кавовий автомат)

2 роки 11 місяців Розміщення: торговельного об’єкта з продажу канцтоварів; ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, 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».

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки України

00208775, Слов’янський хіміко-механічний технікум, 84122, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41, тел. (06262) 2-10-84

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлові вбудовані приміщення з окремим вхо- 00208775.1.КГЧХАЮ007 Донецька обл., м. Слов’янськ,
62,8
153 236,00
1 рік
Розміщення аптеки, що
дом першого поверху гуртожитку
вул. Центральна, 41
реалізує готові ліки
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЗАПОРІЗЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за незамісцезнаходження
ща, м2
лежною оцінкою, грн
Нежитлові приміщення з № 1 до № 6 включно, № 58, 59, 60, 20495280.1.АААДКЕ255 м. Запоріжжя, вул. Пере218,0
679 208,13
61 та частина приміщення № 57 спільного користування (пломоги, 50
щею 41,3 м2) першого поверху триповерхової будівлі літ. А-3
Частина стіни нежитлового приміщення № 205 зовнішньої
05402565.3.ТМЯВЖЮ026 м. Запоріжжя,
4,0
11 388,00
стіни приміщення № 206 третього поверху учбового корпусу
вул. Немировича-Данченка
№ 2 – гуртожитку (літ. Е-6)
/ Гастелло, 71/46
найменування

1 Фонд державного 20495280, РВ ФДМУ по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя,
майна України
вул. Перемоги, 50, тел. (061) 226-07-88
2 Міністерство освіти 00193588, Запорізький металургійний коледж Запорізької державної
і науки України
інженерної академії (05402565), 69091, м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка, 71, тел. (061) 224-05-31

реєстровий номер майна

максимально можливий
мета використання
строк оренди
10 років
Розміщення: офіса (113,7 м2), складу
2
(47,6 м ) та інше використання нерухомого майна (56,7 м2)
2 роки 364 дні
Розміщення телекомунікаційного обладнання для доступу до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із 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».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00209119, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут галургії»,
77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Фабрична, 5а

найменування
Приміщення столярного відділення (№ 17 згідно з техпаспортом) будівлі майстерні (літ. В)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
Івано-Франківська обл., м. Ка32,9
74 387,00
2 роки 11 місяців
Інше використання (виробництво
луш, вул. Фабрична, 5а
станом на 31.10.2016
столярних виробів)

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342)
55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державної майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна служба України з
надзвичайних ситуацій
2 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежзагальна
максимально можлимісцезнаходження
ною оцінкою, без урахування
площа, м2
вий строк оренди
ПДВ, грн

реєстровий номер майна

11 Державний пожежно-рятувальний загін Головно- Частина даху будівлі пожежного депо
38537963.1.ХФАХСК029 Київська обл., Поліський р-н,
го управління ДСНС України у Київській області
с. Вільча, вул. Шевченка, 26
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення № 427 на 1-му по–
Київська обл., м. Бориспіль,
версі пасажирського термінала «D»
Аеропорт

6,0

129 000,00

2 роки 11 місяців

5,0

384 940,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення стійки для побутового обслуговування населення з питань оформлення замовлень таксомоторних перевезень з першої лінії

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти
і науки України

2071004, Українська академія друкарства, м. Львів, Під Голоском, 19, тел. (032) 242-23-40

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
Частина даху навчаль- Інформація відсутня м. Львів, вул. Під
ного корпусу № 1
Голоском,19
найменування

загальна
площа, м2
20,0

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
157 210,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мостаном на 31.12.2016
більного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Львівській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 05.04.2017 № 26 (1046),
щодо об’єкта поз. 2 – нежитлових приміщень на першому – третьому поверхах, підвалі та мансарді будівлі загальною площею 606,0 м 2 за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 11а в колонці «Мета використання» слід читати:
«Розміщення громадських об’єднань».

ХАРКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)
01275992, ДВНЗ
«Харківський коледж
будівництва, архітектури та
дизайну», 61003, м. Харків,
вул. Квітки-Основ’яненка,
4/6, тел. (057) 731-24-31

найменування
Нежитлові приміщення на п’яти поверхах 5-поверхового
громадського будинку з навчальними майстернями та кабінетами, інв. № 72450, реєстровий № 6566, літ. А-5, а саме: 1-й
поверх – кімн. № 5, 7, 8, 9, 14, 32, 34, 35, 36, 37, 51, 52, 55,
56, 57 загальною площею 213,2 м2;
2-й поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 42, 43, 44 загальною площею 366,1 м2;
3-й поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 47, 48,
54, 55 загальною площею 463,5 м2;
4-й поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57 загальною площею
308,3 м2;
5-й поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54 загальною площею 533,3 м2

2 Міністерство
освіти і науки
України

реєстровий номер майна місцезнаходження
–

м. Харків,
вул. Бакуліна, 11

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
максимально
загальна вартість майна за незалежможливий
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 884,4
9 343 300,00
2 роки
Розміщення: суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (майстерня з
11 місяців ремонту електропобутових приладів) у кімн. № 51, 52 на площі 43,5 м2; їдалень, буфетів, що не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи, у кімн. № 35, 36, 37 на площі 21,8 м2; торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, у кімн. № 7, 8 на площі 45,9 м2; складів у кімн. № 5, 14, 32,
34 на площі 41,3 м2; комп’ютерних клубів та інтернет-кафе у кімн. № 9 на площі 47,5 м2 та офісів у кімн. № 55,
56, 57 на площі 13,2 м2;
Розміщення: проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі у кімн. № 44 на площі
82,5 м2; офісів у кімн. № 2, 3, 4, 6, 7, 11 на площі 75,2 м2; комп’ютерних клубів та інтернет-кафе у кімн. № 12,
15, 21 на площі 69,1 м2; приватного навчального закладу у кімн. № 8, 10, 25, 26 на площі 51,7 м2; надання
юридичних послуг у кімн. № 22, 23, 24 на площі 29,9 м2; суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове
обслуговування населення (майстерня з ремонту одягу) у кімн. № 5 на площі 28,9 м2 та салонів краси у кімн.
№ 42, 43 на площі 28,8 м2;
Розміщення: офісів у кімн. № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 на площі
291,2 м2; суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (фотоательє) у кімн.
№ 34 на площі 32,1 м2; суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (майстерня з ремонту одягу) у кімн. № 40 на площі 23,6 м2; суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (майстерня з ремонту електропобутових приладів) у кімн. № 47 на площі 14,1 м2; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів у кімн. № 48 на площі 16,3 м2;
проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі у кімн. № 36, 37, 38 на площі 47,1 м2 та
приватного навчального закладу у кімн. № 54, 55 на площі 39,1 м2;
Розміщення: офісів у кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33 на площі 122,5 м2; суб’єктів господарювання,
що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи у кімн. № 43, 44, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54 на площі 149,0 м2 та приватного навчального закладу у кімн. № 56, 57 на площі 36,8 м2;
Розміщення: офісів у кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 47,
48, 49, 50 на площі 342,7 м2; суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні,
проектно-конструкторські роботи у кімн. № 22, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44 на площі 139,4 м2 та суб’єктів
господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (майстерня з ремонту одягу) у кімн. № 12,54
на площі 51,2 м2
140,4
1 583 700,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
11 місяців

02071174, Харківський
Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 25а, 26, 27, 28,
02071174.9.ФЮСТСВ002 м. Харків,
національний університет 29, 30, 31, 32 у підвалі та кімн. № 1-31 на 1-му поверсі
вул. Сумська, 40
будівництва та
6-поверхового головного учбового корпусу, пам’ятка архітекархітектури, 61002,
тури, інв. № 10300001001, літ. А-6
м. Харків, вул. Сумська,
40, тел.: (057) 700-10-65,
700-02-50
3 Міністерство 19471771, ДП «Орган з Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 на 1-му поверсі
–
м. Харків,
338,2
509 700,00
1 рік
Розміщення складів
економічного сертифікації УкрНДІМет- 2-поверхового промислового приміщення, інв. № 70737,
вул. Маршала Барозвитку і
СЕРТ», 61002, м. Харків, літ. Б-2
тицького, 30/5
торгівлі України а/с 8836, тел.: (057)
738-30-68, 738-02-47
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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4
ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

Назва органу управління

1 Міністерство внутрішніх справ
України

08734575, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по
Хмельницькій області», вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29006, тел. (03822) 65-85-27
35123594, Хмельницька філія Концерн «Військторгсервіс», вул. Майборського, 9, м. Хмельницький, 29006,тел. (0382) 64-03-10

2 Міністерство оборони України

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

Приміщення на першому поверсі
стаціонару лікарні з поліклінікою

–

вул. Проскурівського Підпілля, 112, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000

40,5

Приміщення на другому поверсі
прибудови до житлового будинку

33689922.5.АААААЖ699

вул. Івана Франка, 55, м. Хмельницький, 29000

245,2

найменування

вартість майна за неза- максимально можлимета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
174 960,00
2 роки 11 місяців Надання медичних послуг
699 637,00

2 роки 11 місяців

Надання медичних послуг
(стоматологія)

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

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство оборони України 35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий новартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
мер майна
лежною оцінкою, грн
строк оренди
Нежитлове приміщення частини будівлі складу
–
вул. Надпільна, 218,
121,0
107 920,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва, складу, офіса, торговельного
господарських товарів літ. В-1
м. Черкаси
об’єкта з продажу непродовольчих товарів
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, тел. 37-34-48, РВ ФДМУ по Черкаській області. 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».

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

найменування

38595868, Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черні- Приміщення будівлі гаража – спортзалу (літ. АІ) та вбудовані
вецькій області, 58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1а, тел./факс (0372) 7-18-44 приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ. А)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
38595868.1.ЮПНЧЧМ м. Чернівці,
201,8
905 183,00
вул. Комарова, 1а

максимально можлимета використання
вий строк оренди
5 років
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування (миття) автомобілів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство юстиції
України
2 Державне агентство водних
ресурсів України
3 Державна служба геології
та надр України

08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства, 14007,
м. Чернігів, просп. Миру, 233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23
01432032, Державне підприємство «Український державний геологорозвідувальний інститут», 04114, Київ-114, Автозаводська, 78а, тел.: (044)
430-70-24, 432-35-22
4 Державне агентство водних 01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства, 14007,
ресурсів України
м. Чернігів, просп. Миру, 233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23
5 Державне агентство водних 01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства, 14007,
ресурсів України
м. Чернігів, просп. Миру, 233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлові приміщення будівлі май–
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
31,56
130 961,35
2 роки 364 дні
20,1 м2 – розміщення офісного приміщення;
2
стерні на території стоянки № 2 (Д-1)
11,46 м – розміщення складських приміщень
Адміністративно-побутова будівля
01034314.11.АААБЖБ 467 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
116,5
75 212,42
2 роки 364 дні
Для побутових цілей та зберігання інвентарю
с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16
Частина приміщення без номера на
01432032.5.РФШЮМС 026 м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12
45,56
203 812,41
2 роки 364 дні
Для здійснення організації громадського харчупершому поверсі будинку камеральновання, що здійснює продаж товарів підакцизної
лабораторного корпусу
групи
Технічна площадка
01034314.11.АААБЖБ 480 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
4 800,0
1 968 469,35
2 роки 364 дні
Для розміщення вантажного автотранспорту
с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16
Гараж
01034314.11.АААБЖБ 481 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
204,8
101 861,05
2 роки 364 дні
Для розміщення вантажного автотранспорту
с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки України

02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет ім. І. Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
тел. (044) 236-61-68
2 Міністерство регіонального розвитку, 00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
будівництва та житлово-комунального інститут будівельних матеріалів та виробів», вул. Костянтинівська, 68,
господарства України
м. Київ, 01010, тел. (044) 425-56-32
3 Антимонопольний комітет України
33293415, Державне підприємство «Антком» з експлуатації адміністративного будинку, 03680, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 45, тел.:
251-60-32, 251-60-56

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлища, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

Нерухоме майно – частина
даху (учбовий корпус № 7)

02070921.1.БДЧАХЯ031 м. Київ, просп. Перемоги, 37к

54,0

732 980,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

Нерухоме майно – нежитлове
приміщення на 4-му поверсі
будівлі
Нерухоме майно

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, Костянтинівська, 68

36,5

491 000,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

122,4

1 883 000,00
станом на 28.02.2017

6 років

34393254

м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 45

мета використання
Розміщення обладнання (51,0 м2) та 3 антен (3,0 м2)
оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого
(мобільного) зв’язку
Розміщення громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності
Розміщення: їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи (110,0 м2); кафе, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи (12,4 м2)

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

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке обліковується на балансі ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного
сервісу», орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення, інв. № 1031001, реєстровий №02546476.2.МХЛБЕЛ003, загальною площею 5,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Пушкінська, 18.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 82 546,00 грн (вісімдесят дві
тисячі п’ятсот сорок шість грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – лютий 2016 р. становить
280,97 грн (двісті вісімдесят грн 97 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах; строк оренди – 1 (один) рік; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця,
наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна,
запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу
у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкту оренди з вини орендаря;
у разі припинення або розірвання договору оренди, поліпшення майна, здійснені
орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за
рахунок власних коштів, як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем
конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати
договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання,
а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДНЗ «Одеське професійно-технічне училище машинобудування»,
орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення учбового корпусу, інв.
№ 101010017, загальною площею 11,5 м2.

12 квітня 2017 року

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 65.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 116 402,44 грн (сто шістнадцять тисяч чотириста дві грн 44 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – лютий 2016 р. становить
794,41 грн (сімсот дев’яносто чотири грн 41 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення
орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа
місяця, наступного за звітним. з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем
копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання
об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого
майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу
у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря;
у разі припинення або розірвання договору оренди, поліпшення майна, здійснені
орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за
рахунок власних коштів, як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем
конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати
договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання,
а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про конкурс та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна

 Назва об’єкта та місцезнаходження: вбудоване нежитлове приміщення
площею 11,9 м2 в адміністративній будівлі пропускного пункту, що перебуває
на балансі Скадовської філії Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України», за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська
(Пролетарська), 2.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.10.2016 становить
42 483,00 грн (сорок дві тисячі чотириста вісімдесят три гривні 00 копійок).
Основні умови конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку –
лютий 2017 року становить 1 446,00 грн (одна тисяча чотириста сорок шість
гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.
2. Мета оренди – розміщення митної брокерської контори.
3. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря) та ліцензії на провадження митної брокерської
діяльності.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
5. Забезпечення сплати орендної плати у вигляді завдатку в розмірі орендної
плати за три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням результатів
конкурсу. Завдаток сплачується на відповідні рахунки до державного бюджету
та балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до 30 % протягом місяця з моменту
укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
платежу за останні місяці оренди.
6. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного
бюджету штраф у розмірі 1 500,00 грн.
7. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, відповідно до санітарних норм та
правил пожежної безпеки, у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.
8. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі якщо орендар подає
заяву на погодження орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний надати звіт за результатами експертизи кошторисної
частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.
9. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.
Здійснення, виконання та дотримання заходів протипожежної безпеки.
10. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду.
11. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.
12. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або
іншого) майна, що належить до державної власності.
13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на

№ 28 (1048)

5
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.
14. Термін дії договору оренди – 1 рік з подальшою пролонгацією згідно з
чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків
згідно з договором оренди.
15. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,
який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої
учасниками в конкурсних пропозиціях.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом; відомості про претендента.
Конкурс відбудеться о 14.00 через 10 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка до четверга з 8.00 до 16.00, в п’ятницю – з 8.00 до 14.45, у передсвяткові
дні – з 8,00 до 15.00.
Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію
вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента. Зазначені документи повинні бути прошитими (прошнурованими),
пронумерованими, скріпленими підписом та печаткою претендента.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць
оренди подаються уповноваженою особою учасника конкурсу в запечатаному непрозорому конверті для реєстрації, яка проводиться в день проведення конкурсу,
у регіональному відділенні – з 13.30 до 13.50.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 1 загальною
площею 29,0 м2 (реєстровий номер майна 01132330.5.КАТГНП102), що перебуває на балансі Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 5.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2016 становить 364 670,00 грн без урахування ПДВ
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить
1 241,23 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що

не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його ваpртість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення фасаду гуртожитку загальною площею
1,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 57.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
30.11.2016 становить 9 870,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить
335,95 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення платіжного термінала; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному ста-

ні, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу із зазначенням назви учасника
конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею
52,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди . Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1626 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Федора
Одрача, 1. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування адмінбудинку.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. 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): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом».
 2. Назва об’єкта оцінки: Синагога (пам’ятка архітектури національного значення) загальною площею 744,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м.
Луцьку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
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): 31.01.2017. Платник робіт з оцінки – Обласна дитячоюнацька спортивна школа «Юний динамівець» ФСТ «Динамо» України.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі «А-2» площею 76,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 24. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди . Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,0359
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Рожище, вул. Незалежності, 24. Цільове призначення земельної ділянки: для
розміщення Рожищенського районного суду. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 30.01.2017: 112 399,31 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ДВТП «Волиньфармпостач».
 4. Назва об’єкта оцінки: павільйон для овочів площею 16,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського,
15а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 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): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Малімон А. О.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею
68,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія ДП
УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди . Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
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активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
6 492 357,46 грн станом на 23.01.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Дизель Транс Компані».
 6. Назва об’єкта оцінки: під’їзна залізнична колія загальною протяжністю
1 478,00 пог. м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відкрите акціонерне товариство «Оснастка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська
обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком:
–. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 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):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Кроноспан УА».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею
60,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне
управління юстиції у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1266 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Іваничі,
вул. Банківська, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 01.07.2016: 38,69 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Сердюк О. О.
 8. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: будівля «Лісовий
кордон» загальною площею 122,5 м2 за адресою: 45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2; господарська будівля загальною
площею 150,2 м2 за адресою: 45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2а. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Горохівське лісомисливське господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-8024. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. 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): орієнтовно
31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Садівська дача».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, 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 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-

них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-593320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалася у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 тис.
грн, а для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід 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.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подати 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).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
100,9 м2 першого, другого та третього поверхів адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
України у Донецькій області, код 2359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, 85а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Юридичний департамент Маріупольської міської ради. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
19,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Донецькій області, код
40112123. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Героїв Небесної Сотні, 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Укравтознак». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621573). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Сірий
О. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 5,0 м2 (відм.+22,8 м), частина даху площею 9,0 м2, частина стіни
площею 15,0 м2 (під розміщення фідерів) та два місця на п’ять антен площею
3,0 м2 на даху (відм.+66,2 м) та три антено-місця загальною площею 1,0 м2
будівлі баштового копра ствола № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВП «Шахта «Північна» ДП «Торецьквугілля» (код за ЄДРПОУ 40835269). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне, вул. Центральна, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «лайфселл». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
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підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях, але не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів № 1, 2 практичний досвід
з оцінки приміщень, частин будівель; до об’єкта №3 – практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна; до об’єкта № 4 – практичний досвід з оцінки інженерних споруд,
передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для
розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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 Берегівського Центру обслуговування споживачів (ЦОС) за інв. № 88-91, 1/2 № 78 загальною площею
65,55 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: м. Берегово, пл. Ф. Ракоці, ІІ, буд. 3. Найменування балансоутримувача:
Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». (тел. (066) 307-13-79). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Діва-М». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 24) І-го поверху
будівлі літера «БV» загальною площею 14,7 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. Найменування
балансоутримувача: Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України» (тел. (067) 786-72-86). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: «Благодійний фонд розвитку спелеотерапії». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення підвального поверху
(поз. 1-20) загальною площею 6,6 м2 будівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ф. Ракоці, 13. Найменування балансоутримувача: Управління міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області (тел.
61-29-25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Сендецька О. О. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовна).
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 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
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: колісний транспортний засіб – легковий
автомобіль SUZUKI-SWIFT, тип кузова хечбек-В, номер шасі (кузова рами)
TSMMAB35S00925135, реєстраційний номер АО 9184 ВН, 2003 року випуску. Місцезнаходження об’єкта: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 10а.
Найменування балансоутримувача: Ужгородська ОДПІ Головного управління ДФС
у Закарпатській області (тел. 64-37-35). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості КТЗ з метою його відчуження установою. Телефон замовника
конкурсу (0312) 64-37-35. Електронна адреса замовника конкурсу: dpiuzr@ukrpost.
ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 21.04.2017: 00,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.04.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Ужгородська ОДПІ Головного управління
ДФС у Закарпатській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль SUZUKI-SWIFT, тип кузова загальний легковий седан-В, номер шасі (кузова
рами) TSMMAH35S00922376, реєстраційний номер АО 9172 ВН, 2003 року випуску.
Місцезнаходження об’єкта: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська,
10а. Найменування балансоутримувача: Ужгородська ОДПІ Головного управління
ДФС у Закарпатській області (тел. 64-37-35). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості КТЗ з метою його відчуження установою. Телефон замовника
конкурсу (0312) 64-37-35. Електронна адреса замовника конкурсу: dpiuzr@ukrpost.
ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 21.04.2017: 00,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.04.2017 (орієнтовна)
Замовник та платник робіт з оцінки: Ужгородська ОДПІ Головного управління ДФС
у Закарпатській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль VOLKSWAGEN-JETTA, тип кузова загальний легковий седан-В, номер
шасі (кузова рами) WVWZZZ1KZ8M174604, реєстраційний номер АО 5904 ВK, 2008
року випуску. Місцезнаходження об’єкта: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Загорська, 10а. Найменування балансоутримувача: Ужгородська ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. 64-37-35). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості КТЗ з метою його відчуження установою.
Телефон замовника конкурсу (0312) 64-37-35. Електронна адреса замовника конкурсу: dpiuzr@ukrpost.ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 21.04.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
21.04.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Ужгородська ОДПІ
Головного управління ДФС у Закарпатській 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка колісних транспортних засобів».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
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оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: колісні транспортні засоби для перевезення людей (крім спеціалізованого призначення).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четверг
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

ЛЬВІВСЬКа ОБЛАСТь

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля учбового комбінату площею 563,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 4. Найменування балансоутримувача: Відокремлений підрозділ «Західна
електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (тел. (0322) 56-30-30). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інвестстрой – ЛТД». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
525,78 грн/м2 станом на 10.02.2017. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017 (орієнтовна)
 2. Назва об’єкта оцінки: частина теплового цеху площею 654,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 4. Найменування балансоутримувача: Відокремлений підрозділ «Західна
електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (тел. (0322) 56-30-30). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Антік Плюс». Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 500,74
грн/м2 станом на 10.02.2017. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовна)
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 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до
об’єктів оцінки є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, зокрема, виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Приміщення загальною площею 9,0 м2 (антено-місце), а саме: 3,0 м2 –
частина даху та 6,0 м2 – частина технічного поверху в будівлі навчального корпусу, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім.
Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1. Запланована
дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Гідротехнічні споруди: руслового ставу загальною площею 195,21
га; садків зимувальних (7 шт.) загальною площею 1,14 га; ставів зимувальних (6 шт.) загальною площею 7,72га, що обліковується на балансі Державного
підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, на
території Княгиницької сільської ради. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ТзОВ КСП «Рибгосп «Княгиничі».
 3. Гідротехнічні споруди 22-х ставів, водопадаючого та випускного
каналів загальною площею 65,16 га, що обліковується на балансі Державного підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н,
с. Завадка та с. Верхня. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – КСП «Завадка».
 4. Гідротехнічні споруди ставу № 2 площею водного плеса 1,7769 га,
балансоутримувач ліквідований, за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Похівка. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – Споживче товариство «Вулкан».
 5. Приміщення загальною площею 62,9 м2 (№ 17, 18, 19, 20, 21, 22 –
згідно з техпаспортом) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Грабельний Ігор Михайлович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: для об’єкта
нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,2 тис. грн; для
гідротехнічних споруд – 6,5 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств

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: вбудоване нежитлове приміщення № 30 загальною площею 30,7 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. С. Дашо, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. С. Дашо,
1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Центр державного земельного кадастру».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на першому поверсі в будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Львівська, 169. Балансоутримувач: Стрийський коледж Львівського
НАУ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Львівська, 169. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Нестор Володимир Йосипович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 24, 24а, 24б, 24-в,
25, 26 загальною площею 101,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Підвальна, 17. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. 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. Підвальна, 17. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Куницька Ірина Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення одноповерхової споруди Металоскладу площею 292,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а. Балансоутримувач: Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика». 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. Данила Апостола, 9а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Екостар Груп».
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 129,33 м2 столярного цеху. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач: ДП
МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». 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. Шевченка, 134. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє
підприємство «Соренсен і Хаар» Датської компанії «Консепт Партнерс».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
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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). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,3 м2
(балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Буринському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Буринь, вул. Дем’яна Бєдного, 5. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Стеценко О. К.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 77,7 м2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Буринському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Буринь, вул. Дем’яна Бєдного, 5. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – Відділ освіти Буринської районної державної адміністрації
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,2 м2
(балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Шутко Ф. А.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 83,1 м2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Великописарівському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 15. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ КБ «Приватбанк».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення підвалу площею
103,7 м2 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Іванченко В. В.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Куришко О. О.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова. 2. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Є.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 26 квітня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 20 квітня 2017 року
(включно).

ХАРКІВСЬКА область
Інформація
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 21, 22, 23, 25 (площею 17,0 м2, 9,8 м2, 17,0 м2 та 34,9 м2 відповідно) на
першому поверсі 12-поверхової частини різноповерхового виробничого корпусу та кімн. № 46 (актовий зал
площею 396,7 м2 на 300 посадкових місць) на першому поверсі одно-двоповерхової частини різноповерхового виробничого корпусу (літ. А-12) загальною
площею 475,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна,
21а, що обліковується на балансі Державного підприємства «Український державний проектний інститут
«Укрміськбудпроект», 02497980, тел. (057) 701-07-29
2 Нежитлове приміщення – частина побутової кімнати
№ 912 на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі студентського гуртожитку, інв. № 10310036, літ. «А-9»,
загальною площею, 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Переможна, 21, що перебуває на балансі Харківської державної академії фізичної культури (ХДАФК),
код 2928261
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 8 на першому поверсі одноповерхової будівлі гаражних боксів
загальною площею 57,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває на балансі
Державного університету телекомунікацій, 38855349,
тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 83, 84 на першому
поверсі одноповерхової з антресолями будівлі учбового корпусу учбово-спортивного комплексу загальною
площею 42,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебувають на балансі Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківській авіаційний інститут», 02066769, тел.: (057)
315-10-56, 315-11-31
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 27 на першому
поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу
загальною площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП УДПІ
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», 02497980,
тел.: (057) 701-07-30, 701-07-29

Дата оцінки
20.03.17

30.12.16

Інформація про
Мета проведення оцінки замовника/
платника
ВизначенГО «Сімейня вартості
ний клуб
об’єкта з
«Два в
метою продо- одному»
вження договору оренди

ВизначенФОП Буряня вартості
ковський
об’єкта з
В. М.
метою продовження договору оренди

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП
ня вартості
Кухтін
об’єкта оренди С. В.
з метою передачі в оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ
ня вартості
«ХАІоб’єкта оренди МЕДИКА»
з метою передачі в оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Буня вартості
гайов
об’єкта оренди М. В.
з метою передачі в оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), 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); строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8
тис. грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного
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будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета
акцій – 36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000,0 м2 (1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
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 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 Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна

 Об’єкт: необоротні активи єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект» за адресою: 73025, м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська),
124. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка необоротних активів в процесі приватизації (наказ РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 04.04.17 № 126). Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж 47,7 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 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 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 10 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки № 1: одноповерхова будівля вбиральні № 13/227
загальною площею 46,8 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом
із земельною ділянкою). Балансоутримувач – Відділ житлово-комунального
господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/227. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2017 – 3 200,00 грн. Розмір земельної ділянки –
300,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6822110100:01:008:1227. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Військова, 13/227. 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 – державна власність. Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник та особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: окремі будівлі (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які
поєднують два та більше способів використання) разом із земельною ділянкою
у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 2: одноповерхова будівля КПП № 13/190 загальною площею 46,3 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із
земельною ділянкою). Балансоутримувач – Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,
13/190. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2017 – 7 900,00 грн. Розмір земельної ділянки –
105,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6822110100:01:008:1190. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Військова, 13/190. 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 – державна власність. Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник та особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: окремі будівлі (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які
поєднують два та більше способів використання) разом із земельною ділянкою
у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 3: прибудоване приміщення акумуляторної
№ 13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка
№ 13 (разом із земельною ділянкою). Балансоутримувач – Відділ житловокомунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Військова, 13/230. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 31.03.2017 – 6 000,00 грн. Розмір земельної ділянки –
400,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6822110100:01:008:1230. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Військова, 13/230. 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 – державна власність. Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник та особаплатник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного
використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання) разом із земельною ділянкою у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 4: одноповерхова будівля № 13/157 загальною
площею 137,0 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою). Балансоутримувач – Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області. Місцезнаходження
об’єкта: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/157.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість
станом на 31.03.2017 – 6 700,00 грн. Розмір земельної ділянки – 1 200,00 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6822110100:01:008:1157. Місце розташування
земельної ділянки: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,
13/157. 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 –
державна власність. Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник та особа-платник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: окремі будівлі (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які
поєднують два та більше способів використання) разом із земельною ділянкою
у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 5: одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із
земельною ділянкою). Балансоутримувач – Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,
13/191. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса

замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2017 – 10 800,00 грн. Розмір земельної ділянки –
123,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6822110100:01:008:1191. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Військова, 13/191. 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 – державна власність. Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник та особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: окремі будівлі (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які
поєднують два та більше способів використання) разом із земельною ділянкою
у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 6: одноповерхова будівля КТП № 13/149 загальною площею 72,3 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із
земельною ділянкою). Балансоутримувач – Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,
13/149. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2017 – 6 100,00 грн. Розмір земельної ділянки –
138,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6822110100:01:008:1149. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Військова, 13/149. 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 – державна власність. Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник та особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: окремі будівлі (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які
поєднують два та більше способів використання) разом із земельною ділянкою
у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 7: частина вестибуля загальною площею
18,57 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,0 м2) на першому поверсі навчально-виробничого комплексу. Балансоутримувач – Новоушицький
коледж ПДАТУ. Місцезнаходження об’єкта: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.03.2017 –
4 306,00 грн. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Скрипник Василь Іванович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання –
об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 8: приміщення загальною площею 152,0 м2 у будівлі магазину № 42. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Садова, 2, м. Славута, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Щавінський Микола Віталійович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 9: нежитлові приміщення загальною площею
96,5 м2 (колишнє ательє) на першому поверсі житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Вокзальна, 95, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Кам’янець-Подільська місцева громадська організація соціально-правового
захисту «Матері і дитини». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 10: приміщення загальною площею 145,7 м2
(у т. ч. площа загального користування – 38,1 м2) у прибудові (колишній магазин) до житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Шешукова, 18,
м. Шепетівка, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Собчук Олександр
Васильович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини
будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два
та більше способів використання).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право
на виконання робіт з оцінки майна та з експертної грошової оцінки земельних ділянок (для об’єктiв № 1 – 6); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектора управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 24 квітня 2017 року (включно)
до 17.00.
Конкурс відбудеться 28 квітня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 48,5 м2 будівлі
гаража. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський філіал ДП
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 21а.
Платник робіт з оцінки – ПП «Інженерно-технічна фірма АІФ».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,67 м2 на
першому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Пенсійного фонду України в Бобровицькому районі
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 50. Платник робіт з оцінки – адвокат Хуторна С. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: 1/3 частина даху будівлі тренувальної вежі
площею 10,31 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, 19. Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
577,15 м2 першого, другого та третього поверхів чотириповерхової будівлі
гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені М. Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1. Платник робіт з оцінки – Ніжинський обласний
педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, 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’єкта 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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт 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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підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 03.01.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення поз. 4-1 площею 9,1 м2 та частка
площ спільного користування – 1,9 м2, разом 11,0 м2 на четвертому поверсі лабораторного корпусу, за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТОВ
«Фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Вважати таким, що не відбувся, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина зовнішнього фасаду адміністративної будівлі загальною площею 12,35 м2 за адресою: вул. Князя Острозького, 14,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку
Тернопільської обласної державної адміністрації.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 29.12.2016
Частина нежитлового приміщення площею 38,9 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 6 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 40, що перебуває на балансі
Херсонського національного технічного університету, переможець конкурсу – ПФ
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 620 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 05.01.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частина
приміщення площею 21,0 м2 у будівлі акумуляторної, що обліковується на балансі
Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький,
вул. Ю. Сіцінського, 8 визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
1 800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 43,78 м2 на першому поверсі будинку побуту,
що обліковується на балансі Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, 15/1 визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 82,3 м2 на другому поверсі будівлі колишнього
магазину, що обліковується на балансі Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, 13 визнано ПП «ТЗК –
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 03.01.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі гуртожитку № 1 площею
22,78 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності,17, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Концеба Наталія Анатоліївна. Дата оцінки: 31.12.2016.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум». Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 1 690 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на четвертому поверсі площею
26,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Пеньора Іван Дмитрович. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 1 705 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2 гаража, літ. Б,
площею 16,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Зорич В’ячеслав Миколайович. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М.
П. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 1 990 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень виробничогосподарського призначення митного поста «Сміла» Черкаської митниці ДФС
площею 70,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Черкаської митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чорновола
В’ячеслава, 4, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Свєтік Анна
Павлівна. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних
днів, вартість послуг – 1 740 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі (дві кімнати № 1-21 та №
1-23) загальною площею 31,93 м2 (корисна площа – 21,9 м2, площа загального
користування – 10,3 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Укрвудекспорт ЛТД». Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на третьому поверсі чотириповерхової адмінбудівлі площею 10,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
Черкаська обласна дитячо-юнацька громадська організація «Шаховий клуб золотий
пішак». Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 календарних
дні, вартість послуг – 1 700 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбулися 03.01.2017
Відповідно до абзацу першого пункту 1 розділу V Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, та у зв’язку з тим, що на конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, для надання послуг з оцінки:
об’єкта незавершеного будівництва державної власності – лазні, що перебував
на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14) з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні;
об’єкта незавершеного будівництва державної власності – двоквартирного
житлового будинку (пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н,
Чернівецька обл.) з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні, не надійшло жодної заяви, конкурси вважати такими, що не відбулись.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 28.12.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Пеком»по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 18,9 м2 будівлі ресторану та адмінприміщення (А-1), що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби,
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 180,7 м2 першого поверху будівлі ресторану та
адмінприміщення (А-1), що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлові приміщення будівлі магазину № 10 «Овочі» площею 258,54 м2, що
перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
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Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 8 (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 11,1 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 29,0 м2 одноповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Менської районної державної лікарні ветеринарної
медицини, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Вокзальна, 13 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 93,4 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 075 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
електрична підстанція зі встановленим технологічним обладнанням, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш», за адресою: Чернігівська обл., Менський р-н, смт Макошине, вул. Дружби
(колишня Леніна), 70 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 075 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 70,8 м2 у будівлі їдальні, прибудованої до гуртожитку, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей», за адресою: Чернігівська
обл., м. Ічня, вул. Воскресенська, 23 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 065
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: металевий побутовий вагончик площею
30,7 м2, підсобне приміщення (І1-1) площею 12,3 м2, металеві гаражі площею
57,8 м2, навіс (Ж1-1) площею 137,0 м2, що перебуває на балансі Академії Державної
пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 075 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту: адмінбудівля (Е-1) площею 90,4 м2, що
перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 634 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 10.01.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ 13 площею 13,8 м2 адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А), що перебуває
на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою:
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 750 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 3
площею 8,8 м2 на 1-му поверсі адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл.,
Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Івана Франка, 36 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 8 (0,95 м2),
№ 9 – № 11 (24,1 м2), част. № 12 (3,35 м2), № 13 (1,1 м2) загальною площею 29,5 м2
у підвалі 3-поверхового адміністративного будинку, що перебувають на балансі
Козятинського міськрайонного центру зайнятості, за адресою: 22100, Вінницька
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19 з метою продовження дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 930 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за
адресою: 21004, м. Вінниця, вул. Привокзальна (колишня пл. Героїв Сталінграда),
2, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 750 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 14 – №
15 загальною площею 30,2 м2 на 1-му поверсі будинку побуту, що не увійшли під
час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод», за адресою: 23532, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин,
вул. Леніна, 9 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 953 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 14 – № 17
загальною площею 134,0 м2 у приміщенні № 1 підвалу соціально-побутового корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького обласного відділення Фонду
соціального захисту інвалідів, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 135а з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 830 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 3 (61,8 м2) на 1-му
поверсі, № 14 (48,6 м2) на 2-му поверсі загальною площею 110,4 м2 навчального
корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Державного професійно-технічного
навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Катукова, 44 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 930 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення №
19 площею 67,7 м2 на 1-му поверсі будівлі ремонтно-будівельного цеху № 9 (літ.
13), що перебуває на балансі Державного підприємства «45 Експериментальний
механічний завод», за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 57 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 (1,9 м2),
№ 2 (19,67 м2), част. № 3 (4,09 м2) загальною площею 25,66 м2 на 1-му поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку № 6 з прибудовою, що перебувають на балансі
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 58а з метою продовження дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 900 грн
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки індивідуально
визначеного майна, що відбувся 27.12.2016
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 05464997). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Центральна, 144. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Борисов С. І. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 810 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,7 м2
першого поверху з ґанком та частина поверхні даху площею 30,0 м2 будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецький державний університет
управління (код за ЄДРПОУ 00173427). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2
коридору першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за
ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 69. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Щербань Т. М. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
1 810 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення спортивної зали площею
417,0 м2 першого поверху службової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський електромеханічний технікум (код за ЄДРПОУ
03363068). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87525, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Зелінського, 11. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Маріупольська загаль-
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ноосвітня приватна школа I-III ступенів «Лінгва – ХХI століття» Донецької області».
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею 79,1 м2:
приміщення буфету площею 43,3 м2 та частина холу площею 35,8 м2 на першому
поверсі учбового корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Донбаська державна машинобудівна академія, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна,
72. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Охоненко М.
О. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею 60,0 м2:
приміщення буфету площею 28,8 м2 та частина вестибуля площею 31,2 м2 на другому поверсі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Донбаська державна машинобудівна академія, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників,
39. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Охоненко М. О.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1 900 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні загальною площею 432,9 м2 на
першому поверсі учбового корпусу № 6. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія, код за ЄДРПОУ 02070789.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
704-17-36. Платник робіт з оцінки: ФОП Охоненко І. М. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 100 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 92,5 м2 підвального поверху будівлі учбового корпусу (реєстровий номер
02070789.2.ОКМЕМЛ189). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Петросян О. Ю. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1 810 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
169,6 м2, у тому числі підвалу 52,9 м2, першого поверху 84,3 м2, другого поверху
32,4 м2 адміністративного корпусу (реєстровий номер 00130441.47.РИЕФЕЕ011).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний інститут
високих напруг», код за ЄДРПОУ 00130441. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 22. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Укртрансснаб». Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 100 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частина привокзальної площі (асфальтове покриття,
частина покриття ФЕМ) (реєстровий номер 01074957.11.РУХНТ119) загальною
площею 20,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний
підрозділ «Маріупольське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», код за ЄДРПОУ 40150216/764. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
87501, Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана Павлова, 10. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Артюхова Р. Д. Переможець
конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 12,0 м2 другого поверху учбового корпусу № 6. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія (код
за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гнелицький І. С. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1 810 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 44,0 м2
першого поверху навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Краматорський технологічний технікум (код за ЄДРПОУ 03062935). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 36. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Довгаль Ю. І. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 900 грн, строк виконання –
3 календарних дні.

Запорізька область
Інформація
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва: їдальня №
54 на 150 місць. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шкільна
(вул. Героїв Сталінграда), 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: відсутній. Мета
проведення незалежної оцінки: повернення у державну власність.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Контактні телефони: відділ
реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 21.02.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу):
1. Підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення).
2. Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 2 до Положення).
3. Конкурсна пропозиція претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях .
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефон для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по
Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 21.04.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 27.04.2017
о 10.00, у каб. 35 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.
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