Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 42 (1062)
Засновано у вересні 1993 року

31 травня 2017 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

У номері

конкурс з відбору радника

Продаж об’єктів групи А................. 2

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-77

Продаж об’єктів групи Д................. 2
Продаж об’єктів групи Ж............... 3
Конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою................................ 3
Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності....................................3, 8
Оренда
Оголошення про намір передати
державне майно в оренду.................................
Оголошення про проведення
конкурсів на право оренди майна
Інформація регіональних
відділень ФДМУ.......................................................
Інформація про оренду
військового майна..................................................

6
7
8

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації
передплата – 2017
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити
в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2017 рік, с. 105

Телефон редакції (044) 200-35-01,
з питань розповсюдження (044) 200-35-81
Придбати журнал і газету вроздріб
можна в приміщенні ФДМУ
тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57,
Меліхова Ольга Миколаївна)

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
Наступне число газети вийде друком 7 червня 2017 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу об’єкта державної
власності – пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Центренерго» розміром 78,289 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ 22927045.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариства «Центренерго» (далі –
ПАТ «Центренерго», Товариство).
Місцезнаходження Товариства: вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ,
03022.
Телефон (044) 364-02-00. Тел./факс (044) 364-02-78.
Основний вид діяльності за КВЕД: код 35.11 – виробництво електроенергії.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 289 205 117 шт.,
що становить 78,289 % статутного капіталу ПАТ «Центренерго».
Статутний капітал Товариства становить 480 229 240,40 гривень.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ПАТ «Центренерго» проводиться на виконання пункту 2
розпорядження Уряду від 17 червня 2015 року № 626-р «Деякі питання приватизації об’єктів державної власності», яким визначено, що приватизація зазначеного
пакета акцій ПАТ «Центренерго» здійснюється з залученням радника в установленому законодавством порядку.
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ «Центренерго» встановлено Законом
України «Про приватизацію державного майна» (далі – Закон), Порядком залучення
радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 30.11.2016 № 878 (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з
відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 06.02.2017 № 176, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за № 272/30140 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 16 Закону, а також абзацами третім, дев’ятим – одинадцятим частини третьої статті 8 Закону встановлено перелік
осіб, які не можуть бути радниками, а саме:
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в частині 3 статті
8 Закону, або є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)», та Закону України «Про санкції».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі
максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ПАТ «Центренерго» є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективному власнику та отримання максимально можливого
обсягу коштів до державного бюджету.
Перелік завдань радника з продажу державного пакета акцій ПАТ «Центренерго»:
збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових
показників діяльності ПАТ «Центренерго»;
забезпечення приведення основних показників бухгалтерської звітності ПАТ
«Центренерго» у відповідність зі стандартами бухгалтерського обліку;
забезпечення проведення аудиту фінансової звітності, в тому числі щодо відповідності фінансової звітності ПАТ «Центренерго» у всіх істотних аспектах Міжнародним стандартам фінансової звітності;
забезпечення проведення екологічного аудиту;
визначення інвестиційної привабливості підприємства та можливих шляхів її
підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій
щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової
політики, інших заходів;
забезпечення проведення незалежної оцінки пакета акцій ПАТ «Центренерго», що
підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, на дату, яка буде визначена Фондом державного майна України (далі – Фонд) додатково, та складання за її результатами звіту про незалежну оцінку, у строк, що не може
перевищувати трьох місяців після визначеної органом приватизації дати оцінки;
подання до Фонду звіту про незалежну оцінку не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення строку проведення оцінки пакета акцій ПАТ «Центренерго»
та доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту про
незалежну оцінку у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна у
разі виявлення Фондом недоліків;
підготовка документації про ПАТ «Центренерго» згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції;
здійснення перевірки (Due Diligence) (далі – DD), зокрема:
загальний (General DD) – перевірка всіх аспектів діяльності ПАТ «Центренерго», включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, стан
корпоративного управління, особливості комерційної діяльності, позиції ПАТ
«Центренерго» на ринку;
фінансовий (Financial DD), який дасть можливість оцінити фінансовий
стан ПАТ «Центренерго», перевірити якісний та вартісний стан його активів та
зобов’язань;
податковий (Tax DD) – детальний аналіз податкових ризиків діяльності ПАТ
«Центренерго» як предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal DD) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких
як законність приватизації, питання створення ПАТ «Центренерго», аналіз наявних
ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational DD) перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості
ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
систематизація даних (Data room) – систематизація даних ПАТ «Центренерго» шляхом побудови ефективних процедур доступу до різноманітної інформації і
організацію системи доступу до даних, що передбачає цільове авторизоване використання інформації – «кімната даних» (Data room);
здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.
Перелік послуг радника з продажу державного пакета акцій ПАТ «Центренерго»:
підготовка Звіту за результатами аналізу економічних, технічних та фінансових
показників діяльності ПАТ «Центренерго» з пропозиціями щодо покращення діяльності ПАТ «Центренерго» та підвищення його інвестиційної привабливості, зокрема
шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, з рекомендаціями щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики;
проведення аналізу основних показників бухгалтерської звітності ПАТ «Центренерго» на предмет їх відповідності стандартам бухгалтерського обліку;
забезпечення приведення основних показників бухгалтерської звітності ПАТ
«Центренерго» у відповідність зі стандартами бухгалтерського обліку за результатами відповідного аналізу;

забезпечення проведення аудиту фінансової звітності, в тому числі щодо
відповідності фінансової звітності ПАТ «Центренерго» у всіх істотних аспектах
Міжнародним стандартам фінансової звітності та підготовка відповідного аудиторського висновку;
забезпечення проведення екологічного аудиту;
забезпечення підготовки та затвердження звіту про екологічний аудит, який
має містити висновки щодо невідповідностей екологічних характеристик ПАТ
«Центренерго» вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів у
разі їх виявлення та рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення
виявлених невідповідностей;
підготовка пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості ПАТ
«Центренерго» за результатами аналізу його економічних, технічних та фінансових показників діяльності;
забезпечення проведення незалежної оцінки пакета акцій ПАТ «Центренерго»,
що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону, на дату, яка буде визначена Фондом додатково, та складання за її результатами звіту про незалежну оцінку, у строк, що не може перевищувати трьох
місяців після визначеної органом приватизації дати оцінки;
підготовка документації та інформації про ПАТ «Центренерго» та його господарську діяльність згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції
для подальшого надання такої документації та інформації Фондом потенційним покупцям з метою підготовки ними заяв про надання дозволу на концентрацію;
здійснення DD ПАТ «Центренерго» та надання до Фонду звіту та матеріалів
за результатами DD;
проведення переговорів з потенційними інвесторами щодо їх участі у приватизації державного пакета акцій ПАТ «Центренерго», проведення презентацій та
«road show» ПАТ «Центренерго», в тому числі за кордоном.
Максимальний строк підготовки радником державного пакета акцій ПАТ «Центренерго» до продажу становить чотири місяці з дати укладення договору про
надання послуг радника.
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 16.45 30 червня 2017 року.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімн. 814, щодня з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватися на електронну адресу: nika@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні
документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають до Фонду таку конкурсну документацію:
заяву про участь у конкурсі; підтвердні документи; конкурсну пропозицію; істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за такою формою:
ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу об’єкта державної власності
Заявник_________________________________________________________________.
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи)
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України___________________________________________________.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта
_____________________________________________________________________________.
Місцезнаходження (місце проживання): ______________________________________
_____________________________________________________________________________.
Телефон
Телефакс
Електронна адреса
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу об’єкта державної власності
____________________________________________________________________________.
(повна назва об’єкта державної власності)
Керівник
Особа, яка має право
Уповноважена особа
Фізична
юридичної
вчиняти дії від імені
(за довіреністю чи іншим
особа
особи
юридичної особи
документом, що підтвер(без довіреності)
джує її повноваження)
________________________ _________________________ ________________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)
(дата )
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку. Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та
написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Підтвердними документами є:
засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 30.11.2016 № 878 (наявність матеріально-технічної бази;
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; досвіду
виконання аналогічних договорів; фінансової спроможності тощо);
витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій
зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про
місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб,
які прямо або опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому
числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
Конкурсна пропозиція має містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: nika@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться
українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (у т. ч. першого і другого етапу).
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 04.07.2017
об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 05.07.2017
об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
Телефони для довідок: (044) 200-34-77, 200-31-46.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Черкаська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – гараж загальною
площею 35,3 м2 за адресою: Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла
Семена, 12/15.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення, вбудований гараж (літ. А) (бокс
№ 1 з оглядовою ямою – 18,0 м2, бокс № 2 – 17,3 м2); фундамент – бетон, стіни
цегляні, покрівля – шифер, перекриття – залізобетонні плити, підлога – бетон. Рік
побудови – 1974. Фізичний знос – 20 %. Перебуває на балансі Головного управління статистики у Черкаській області.
Держаний акт серія ЯЯ № 340107 на право постійного користування земельною
ділянкою площею 0,0069 га, цільове призначення – землі громадського призначення, кадастровий номер 7122283700:01:005:0321 видано Головному управлінню
статистики в Черкаській області.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном (0472)
37-26-61.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2, у т. ч. приміщення № 18 майстерні площею 29,4 м2, приміщення №19 гаража площею 27,6 м2
в прибудові літ. «Б4».
Адреса об’єкта: 23400, Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, буд.135 «Б4».
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області, код
за ЄДРПОУ 02359395. Адреса балансоутримувача: 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2,
у т. ч. приміщення № 18 майстерні площею 29,4 м2, приміщення № 19 гаража площею 27,6 м2 в одноповерховій цегляній прибудові літ. «Б4», 1987 року побудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 25 365,00 грн, ПДВ – 5 073,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 30 438,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу 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 304,38 грн.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 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 3 043,80 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 19.06.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.06.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року 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.

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

Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка загальною площею
826,0 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1954. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826,0 м2.
Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога
дощата; прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 868 126,00 грн, ПДВ – 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 041 751,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
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.

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

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів незавершеного будівництва державної власності

Назва об’єкта: квартира № 1 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільський р-н, Рівненська обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що входять до складу об’єкта, становить 117,3 м2, у т. ч: площа забудови квартири (незавершеної) – 32,6 + 46,0 м2; тераси –11,3 м2; погреба – 19,3 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 180 600,00 грн, ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
Назва об’єкта: квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільський р-н, Рівненська обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 36,7 + 46,2 м2; тераси –10,6 м2; погреба – 17,9 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 197 500,00 грн, ПДВ: 39 500,00 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 коп.
Назва об’єкта: квартира № 3 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільський р-н, Рівненська обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) –36,7 + 46,2 м2; тераси –10,6 м2; погреба – 17,9 м2; сараю – 8,0 м2.

31 травня 2017 року

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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 104 175,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 червня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складається з чотирьох суміжних приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід з
бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті роки
минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою, прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий бетонний;
стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні комунікації –
електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан основних
конструктивних елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді. Строк
дії договору оренди – до 03.09.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 285 399,00 грн, ПДВ – 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 542 478,80 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація 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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 154 247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 червня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
8 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору
купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 23 червня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, 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
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ.
«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області,
код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщення – 2,54 м. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Наявна
оглядова яма. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн, ПДВ –14 200,00 грн,
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 85 200,00 грн.

Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10-:15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а,
8, 10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2, рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 224 018 ,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 020 015,00 грн; ПДВ – 204 003,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 122 401,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
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 Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, 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.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 23 червня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 15.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 червня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 197 500,00 грн, ПДВ: 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 грн.
Назва об’єкта: квартира № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільський р-н, Рівненська обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта, становить 115,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) –32,6 + 46,0 м2; тераси – 11,4 м2; погреба – 17,5 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 180 600,00 грн, ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
Незавершене будівництво квартир № 1, № 2, № 3 та № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими будівлями побудоване в 1998 році, законсервоване
будівництво у 2002 році. Стіни квартир зведені з червоної лицювальної цегли та піноблоків. Покриття дерев’яно-шатрове, накрите шиферним листом, який частково пошкоджений. Міжповерхове перекриття виконано із залізобетонних плит, вікна та двері
відсутні. Внутрішні перегородки виконані на 5 %. Сходові конструкції між поверхами
та в погребі відсутні. Тераси відкриті (бетонна стяжка, перила дерев’яні).
Сарай на 4 секції побудований на бетонних блоках та викладений з цегляної
кладки, покриття шатрово-шиферне на дерев’яних стропилах (кроквах). У кожній із
секцій є вікна та дерев’яні двері, які частково пошкоджені. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація відсутні. Об’єкт не експлуатується, Технічний
стан будівлі є задовільним та відповідає 40 % рівня будівельної готовності.
Об’єкти розташовані в межах земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,25 га, що перебуває в користуванні балансоутримувача.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільський р-н, Рівненська обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єктів та ввести їх в експлуатацію протягом п’яти років з
моменту підписання акта приймання-передачі; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва; протягом трьох місяців
з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкти незавершеного будівництва в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за
умови збереження для нового власника об’єкта (об’єктів) незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ
по Рівненській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; дотримання покуп-

цем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої
території в належному санітарному стані; покупець сплачує винагороду організатору
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (за
окремий лот) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
По квартирі № 1 та квартирі № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями грошові кошти в розмірі 21 672,00 грн та по квартирі
№ 2 та квартирі № 3 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями грошові кошти в розмірі 23 700,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни продажу об’єктів приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805,
Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 19 червня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 червня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
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 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються (по кожному лоту окремо) в електронному вигляді до
Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобова’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.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
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Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону об’єкта державної власності –
спортивної бази відпочинку «Портовик»

Адреса об’єкта приватизації: с. Озерне, Ізмаїльський р-н, вул. Польова, 19.
База розташована на східному березі озера Ялпуг, в 28 км від м. Ізмаїл. Площа території бази становить 4,35 га; земельні ділянки 4,09 га та 0,2534 га на праві
постійного користування.
Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських портів України», адреса: вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68609
(код за ЄДРПОУ 38728402).
Відомості про земельні ділянки: площі – 4,09 га; 0,2534 га.
Кадастрові номери: 5122084800:01:001:0426; 5122084800:01:001:0381.
Цільове призначення: для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних
і туристичних цілей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу спортивної бази відпочинку «Портовик» входять 3 спальних корпуси (529,7 м2; 132,8 м2; 246,3 м2), адміністративна

будівля (51,3 м2), павільйон відпочинку (88,6 м2), 5 будинків відпочинку по 17,3 м2
кожний, службовий корпус (66,2 м2), господарчий блок (42,5 м2), прохідна (29,5 м2),
човновий ангар (147,1 м2), трансформаторна підстанція (6,1 м2), тир з більярдом
(77,6 м2), вольєр для птахів, кав’ярня з кіоском, бесідки – 11 шт., вбиральні – 3
шт., душ, навіси – 2 шт., приміщення ГСМ, зливні ями та надвірні споруди – 30 од.,
плавзасоби, обладнання, інвентар.
Основні показники діяльності: чисельність працюючих – 7 осіб.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 3 113 923,00 грн (три мільйони
сто тринадцять тисяч дев’ятьсот двадцять три грн), ПДВ – 622 784,60 грн (шістсот
двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят чотири грн шістдесят коп.)
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 3 736 707,60 грн (три мільйони сімсот тридцять шість тисяч сімсот сім грн шістдесят коп.).
Умови продажу об’єкта:
1. Зберігання профілю діяльності та функціонування спортивної бази відпочинку «Портовик» не менш як 5 років з метою оздоровлення та відпочинку населення у тому числі дітей.
2. Забезпечення соціальних гарантій:
збереження протягом 5 років кількісті робочих місць, які склалися на час укладення договору купівлі-продажу, та створення сезонних робочих місць для забезпечення функціонування бази в оздоровчий період не менш як 7;
своєчасна виплата заробітної плати не нижче мінімального рівня.
3. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
4. Дотримання санітарних норм і правил експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».

5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно з чинним
законодавством.
6. Зазначені умови вступають в дію після повної сплати за об’єкт та підписання
акта приймання-передачі.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за № 437 (зі змінами).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 373 670,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 14 липня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1112.
Останній день приймання заяв – 6 липня 2017 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 731-50-36, 728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця – з 9.00 до 15.00
у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15,
11-й поверх, каб. 1113.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2,
туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2,
огорожа площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею
5215 м2 за адресою: вул. Маяковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) р-н, 87450, що обліковується на балансі ПАТ «Донецьке обласне
підприємство автобусних станцій».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель і
споруд автостанції загальною площею під забудовами 524,0 м2, орієнтовна площа земельної ділянки – 5 500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011
№ 230, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ
ФДМУ по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується
ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ», за адресою: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Луніна, 42.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована двоповерхова
цегляна будівля загальною площею 448,7 м2, частина цегляної одноповерхової
будівлі площею 125,0 м2. Розмір земельної ділянки – 546,8 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 22.07.2016
№ 1414 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 27.09.2016 № 1784,
наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 09.08.2016 № 00685 «Щодо прийняття
рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи А», зі змінами, внесеними наказом від 06.10.2016 № 00823), договір оренди земельної ділянки від
27.11.2002 № 617, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377
Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий
оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 од. нерухомості, площа земельної ділянки – 59 000,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016
№ 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про
безоплатне зберігання).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат
«Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2
ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
V. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних
для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць, одноповерховий, цегляний площею 1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площами 8,0 м2, 4,6 м2,
4,5 м2. Розмір земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із
землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про перелік
об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від
02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області
конкурсну документацію 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 (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); 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 (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420, зі змінами) – 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.
Конкурс відбудеться 30.06.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ
приватизації та постприватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення:
(61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 21.06.2017 (включно).
Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт державної власності, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка;
проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення
відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та
затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм, нежитлова будівля котельні з сараєм (разом
із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24. Балансоутримувач відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.04.2017
№ 637 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
19.05.2017 № 323 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтований розмір земельної ділянки: розмір земельної ділянки відсутній
(лист відділу Держгеокадастру у Кобеляцькому районі від 05.05.2017 № 29/107-17).
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію 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 (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 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); документи, 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 (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 26.06.2017 включно.
Конкурс відбудеться 04.07.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 24.05.2017

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи А – нежитлова
будівля загальною площею 138,1 м2, за адресою: Прилуцький р-н, смт М. Дівиця,
вул. Чернігівська, 51 переможцем визнано Приватне підприємство «ПрилукиГеоцентр» (м. Прилуки, пров. 8 Березня, 27/5).

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

 Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу площею
5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56. 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: vо1уn@sрfu.gov.
uа. 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: 0,6695 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Потебні, 56. 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): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Матрунчик В. В.
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 напряму 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 (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 відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
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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
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, а для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватися 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 подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 25,5 м2 на першому
поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ,
вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської
служби України в Олевському районі Житомирській області (Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – приватний нотаріус Паламарчук І. В.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 20,3 м2 на першому
поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ,
вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської
служби України в Олевському районі Житомирській області (Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – приватний нотаріус Паламарчук І. В.

 Об’єкт оцінки № 3: приміщення площею 17,0 м2 на другому поверсі
адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Коротуна, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Грань».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних
відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у тому числі трубопроводи – 366 пог. м).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж»
(стара назва: ПАТ «Запоріжсантехмонтаж»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку
«Лісова поляна». Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ
оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
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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): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: адміністративний будинок літ. Д загальною площею 146,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Запорізький
абразивний комбінат» (стара назва: ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1а. Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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): 31.05.2017.
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 ФДМУ 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 України».
Претендентам потрібно 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), а саме:
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 ФДМУ; 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
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, 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 в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 до 09.06.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 15.06.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, у каб. № 35.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
групи А, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт державної власності групи А  – будівля магазину площею
186,8 м2 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна,
16/1. Дата оцінки – 31.05.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.
 2. Об’єкт державної власності групи А  – будівля магазину площею
192,4 м2 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна,
6а. Дата оцінки –31.05.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник –
РВ ФДМУ по Київській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 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 відокремлених 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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 15.06.2017 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській 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: підвальні нежитлові приміщення загальною площею 101,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14, що перебувають на балансі Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний будинок художньої та технічної творчості.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14. Мета проведення незалежної оцінки:
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 05.04.2017, тис. грн –
20,67205. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Площа земельної
ділянки: 277,08 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Опря Кароліна Андріївна (тел. (066) 240-04-24).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення їдальні загальною площею 439,9 м2 у навчальному корпусі технікуму за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Л. Куценка (Василини), 5, що перебувають на балансі Кіровоградського комерційного технікуму. Найменування
балансоутримувача: Кіровоградський комерційний технікум. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Л. Куценка (Василини), 5. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2017, тис. грн – 11,02363. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Площа земельної ділянки:
995,9 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Л. Куценка (Василини), 5. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Лисоконь Володимир Борисович (тел. (098) 555-77-99).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А) за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Бєляєва, 17, що перебуває
на балансі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській
області. Найменування балансоутримувача: Управління Міністерства внутрішніх
справ України в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Бєляєва, 17. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адре-
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са замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.05.2017, тис. грн – 36,30. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Площа земельної ділянки: 2,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Бєляєва, 17. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ПАТ «УкрСиббанк» (тел. (099) 451-13-32, Ганна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: за № 1, 2 – приміщення, частини
будівель, для об’єкта № 3 – частини нежитлових приміщень.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
12.06.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 16 червня
2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 20А, 20-24 загальною
площею 102,7 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська,
69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Л+Л».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (частина вестибуля)
загальною площею 7,8 м2 на першому поверсі Стоматологічного медичного
центру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69в. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська,
69в. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Тимцьо Володимир Володимирович.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 158,0 м2 на цокольному поверсі учбового корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14. Балансоутримувач: Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Фоканел» ЛТД.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 1 733,54 м2 (1 630,42 м2 на першому та 103,12 м2 на другому поверхах) 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 продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Шевченка, 134. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «СОРЕНСЕН І ХААР»
Датської компанії «Консепт Партнерс».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина стіни металевого критого навісу ремонтного цеху загальною площею 77,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька,
222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Крамаренко Євген Георгійович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на цокольному
поверсі будівлі лабораторного корпусу загальною площею 60,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 12. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 12. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Гадач Ігор Йосипович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення складу матеріального
загальною площею 282,0 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 77. Балансоутримувач:
Державне підприємство «Підприємство Дрогобицької виправної колонії управління
Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 40)». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 77. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бейдзик Віталій Романович.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 2,0 м2
на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». 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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Євронет Україна».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною площею 67,5 м2 в одноповерховому будинку зарядної станції. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне. Балансоутримувач: ДП
«Дашавський завод композиційних матеріалів». 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., Стрийський р-н, с. Загірне. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бабій Ярослав Васильович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 437,5 м2 на господарському дворі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Станиля, вул. Зарічна, 150б. Балансоутримувач:
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття». 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., Дрогобицький р-н, с. Станиля,
вул. Зарічна, 150б. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Рава-Руська теплостанція».
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (кімн.
№ 180а, 180, 182, 183, 184, 185) загальною площею 73,2 м2 на четвертому
поверсі будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою 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. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Науково-виробниче
приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр».
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, – 2 200,0 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’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.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – громадський
будинок, літ. А-1, з підвалом загальною площею 418,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Чкалова, 11б, смт Нові Санжари, Новосанжарський р-н, Полтавська
обл. Балансоутримувач: ВАТ «Новосанжарський шкіряний завод». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні об’єкта державної
власності групи А. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 2. Назва та місцезнаходження об’єкта: адмінбудівля площею 120,3 м2;
склад площею 23,5 м2; склад площею 100,8 м2 за адресою: вул. Горького,
буд. 55, смт Семенівка, Полтавська обл.; гараж площею 139,7 м2 за адресою:
вул. Горького, буд. 55в, смт Семенівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДП
«Лубенське лісове господарство». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Кисліченко О. О.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в двоповерховій будівлі загальною площею 3,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Незалежності, 34, смт Семнівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Семенівському районі Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 92,6 м2
(розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Степового Фронту, 46,
м. Полтава. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Фієста».
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення технічного поверху морфологічного корпусу площею 10,6 м2 (розміщення обладнання базової станції).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач:
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «КиївСтар».
 6. Назва об’єкта: частина приміщення адміністративного корпусу площею 5,0 м2 (розміщення ксероксу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Мироненко І. Г.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і повинна містити пропозиціюї щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 09.06.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 15.06.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Рівнеавтотранссервіс»
УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небес-
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ної сотні, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Ткачук Тетяна Олександрівна. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. 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): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі примлинового елеватора площею 35,95 м2; частина будівлі елеватора комбікормового заводу площею
36,04 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11; Рівненська обл., м. Радивилів,
вул. Стрижака, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. 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): 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху примлинового елеватора площею
35,25 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. 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): 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення «Бойлерної» площею 53,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський автотранспортний
коледж НУВГП. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Відінська, 35. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «Енергозбереження Рівне». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. 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): 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху
майстерні-клубу площею 20,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних
навчальних закладів у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери 39а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Столяр Олександр Олексійович. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. 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): 31.05.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху, частина зовнішньої сторони стіни
елеватора комбікормового заводу площею 55,0 м2 та технічна площадка площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Лайфселл». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. 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): 31.05.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні 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 і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 9 червня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 02.06.2017 (включно) до 16.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 42 та частина
кімн. № 44 на другому поверсі двоповерхової частини 7-поверхової адміністративної будівлі (інв.
№ 2800014, літ. А-7) загальною площею 39,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Кірова, 6, на балансі
ПАТ «Укрпошта», 351823, тел. 712-46-43

Дата оцінки
07.04.17

№ 42 (1062)

Інформація
Мета проведення про замовника/платоцінки
ника
Визначення
Приватний
вартості об’єкта нотаріус Чуз метою продо- прина Г. О.
вження договору
оренди

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Продовження таблиці
Інформація
Мета проведення про замовДата оцінки
ника/платоцінки
ника
12.04.17
Визначення
ТОВ «ПСВ
вартості об’єкта Хімсінтез»
з метою продовження договору
оренди
На дату
Визначення
АТ «Ощадукладення вартості об’єкта банк»
договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
незалежної
оцінки

2 Нежитлова будівля загальною площею 306,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебуває на балансі Державної установи «Державний
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії
(НІОХІМ)», 209740, тел. 700-01-23
3 Частина коридору (приміщення № 1) на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі «Казарма № 1» загальною
площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 23, що перебуває на балансі Навчального центру Оперативнорятувальної служби цивільного захисту Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, з метою розміщення банкомата, 33879077, тел. (057) 406-83-29
4 Частина майданчика із твердим покриттям загаль- На дату
Визначення
ТОВ «Харківною площею 300,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Це- укладення вартості об’єкта ресурс»
ментна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харків- договору на оренди з метою
ська контора матеріально-технічного забезпечення», проведення передачі в оренду
незалежної
08162096, тел. (057) 370-38-63
оцінки
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 64 на 2-му поверсі На дату
Визначення
ОК «ГБ
3-поверхової адміністративної будівлі загальною пло- укладення вартості об’єкта Крам»
щею 13,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного
незалежної
університету телекомунікації, 38855349, тел. (044)
оцінки
249-25-29
6 Частина одноповерхового гаража загальною площею На дату
Визначення
ФОП Сідо151,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3,
укладення вартості об’єкта ров В. В.
що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська конто- договору на оренди з метою
ра матеріально-технічного забезпечення», з метою проведення передачі в оренду
незалежної
розміщення виробництва виробів із пінопласту,
оцінки
08162096, тел. (057) 370-38-63
7 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі На дату
Визначення
ТОВ «Татосодноповерхової будівлі сховища № 7 загальною пло- укладення вартості об’єкта буд»
щею 435,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська
незалежної
контора матеріально-технічного забезпечення»,
оцінки
08162096, тел. (057) 370-38-63
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14, 15,
На дату
Визначення
ФОП Кудлай
16, 17, 18, 41 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі укладення вартості об’єкта П. В.
дослідницьких майстерень загальною площею
договору на оренди з метою
133,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12,
проведення передачі в оренду
незалежної
що перебувають на балансі ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», оцінки
00190443, тел. (057) 700-69-06
9 Проведення незалежної оцінки основних засобів,
08.07.17
Визначення
№ 451довгострокових біологічних активів, інших необоротвартості об’єкта ЦМК від
них матеріальних активів, нематеріальних активів,
з метою продо- 08.10.2007,
оборотних матеріальних засобів (запасів) відповідно
вження договору ЦМК ДП
до положень (національних стандартів) оцінки майна,
оренди
«НВП «Мещо входить до складу цілісного майнового комплексу
ридіан»
державного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан»
10 Нежитлові приміщення № 35-36 першого поверху
На дату
Визначення
ТОВ «КОЦ
згідно з техпаспортом літ. «А-2» загальною площею укладення вартості об’єкта «Дозвілля»
107,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 24а, договору на з погодження
що входить до складу цілісного майнового комплексу проведення суборендної плати
незалежної по договору орендержавного підприємства «Станція юних техніків
оцінки
ди ЦМК
«Південної залізниці»
11 Нежитлові приміщення № 1-24 другого поверху
На дату
Визначення
ТОВ «КОЦ
згідно з техпаспортом літ. «А-2» загальною площею укладення вартості об’єкта «Дозвілля»
590,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 24а, договору на з погодження
що входить до складу цілісного майнового комплексу проведення суборендної плати
незалежної по договору орендержавного підприємства «Станція юних техніків
оцінки
ди ЦМК
«Південної залізниці»
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, На дату
Визначення
ТОВ «СУТРА
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
укладення вартості об’єкта ХАРКІВ»
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 договору на оренди з метою
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, проведення передачі в оренду
літ. А1-3, загальною площею 920,0 м2; нежитлові примі- незалежної
щення – кім. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, оцінки
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 на 2-му поверсі 3-поверхової
будівлі учбового корпусу, літ. А1-3, загальною площею
528,9 м2; нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 на 3-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. А1-3,
загальною площею 493,1 м2; одноповерхова будівля
гаражних боксів, літ. Б1-1, загальною площею 145,6 м2;
одноповерхова будівля гаражних боксів, літ. В1-1,
загальною площею 172,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 106, загальною площею 2 260,2 м2,
що перебувають на балансі Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету, 02071168,
тел. (057) 700-38-65, 700-38-66
13 Нежитлове приміщення – кімн. № 24 на 1-му поНа дату
Визначення
ФОП Кушнір
версі будівлі майстерні загальною площею 100,1 м2 укладення вартості об’єкта А. М.
за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55в, що пе- договору на оренди з метою
ребуває на балансі Харківського професійного ліцею проведення передачі в оренду
незалежної
будівництва, 02547814, тел. (057) 336-09-73
оцінки
14 Приміщення їдальні – кімн. № 68, 69, 70 на 1-му
На дату
Визначення
ФОП Свіч
поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі загальною укладення вартості об’єкта А. М.
площею 65,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Самсо- договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
нівська, 36, що перебуває на балансі Харківського
національного університету міського господарства, незалежної
оцінки
02071151, тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
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 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 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. Телефон 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).

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: приміщення загальною площею 286,14 м2 на
шостому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька
дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: вул. Проскурівська, 90,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Державне підприємство спеціального зв’язку. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: підвальне приміщення площею 48,5 м2 в адміністративній будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Балансова залишкова вартість на 01.04.2017 – 6 170,3 тис. грн. Дата оцінки –

31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мосюк
Анна Ігорівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини
будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина даху площею 12,0 м2 та одне антеномісце у будівлі учбово-методичного центру по підготовці співробітників УВС.
Балансоутримувач – Управління МВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Зарічанська, 9, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість на 01.04.2017 – 24 366 415,00 грн. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 97,9 м2 (у т.
ч. площа загального користування – 25,1 м2) на другому поверсі будівлі поштового зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція ПАТ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Л. Українки, 112, м. Полонне, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП
«Шериф Драйв». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини
будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 111,42 м2 на
першому поверсі будівлі цеху поштового зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: просп. Курчатова, 2/1,
м. Нетішин, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Райффайзен Банк Аваль». Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
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; 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 в 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 9 червня 2017 року (включно) до 15.00.
Конкурс відбудеться 15 червня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 78,9 м2 четвертого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному
управлінні (користуванні) Ніжинської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20. Платник робіт з оцінки – Носівська міська рада Носівського району Чернігівської області. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі колишнього клубу площею
35,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Козелецький технікум
ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. сім’ї Розумовських, 15. Платник робіт з оцінки – ФОП Закревський В. М. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у будівлі чергової частини
загальною площею 8,9 м2 у будівлі складу ВІГЗ загальною площею 15,2 м2, у
будівлі лазні, пральні, школи загальною площею 6,2 м2, у будівлі дисциплінарного ізолятора загальною площею 5,7 м2, в адміністративній будівлі загальною площею 8,6 м2, у будівлі гуртожитку для засуджених № 1 (зі сховищем)
загальною площею 25,7 м2, у будівлі гуртожитку для засуджених № 3 (медична частина) загальною площею 15,8 м2, у будівлі гуртожитку для засуджених
№ 2 загальною площею 12,2 м2, у будівлі гуртожитку-їдальні загальною площею 14,8 м2, у будівлі будинку матері та дитини загальною площею 15,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Чернігівська
виправна колонія (№ 44). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Промислова, 38. Платник робіт з оцінки – ТОВ «РЕН ЕНЕРДЖІ». Максимальна вартість
послуг – 11 400,00 грн. 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): 31.05.2017.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення теплопункту
триповерхової адмінбудівлі площею 136,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 2. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ТехНова».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
20,8 м2 (у т. ч. корисна – 15,6 м2) чотириповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна,
20. Платник робіт з оцінки – Приватний нотаріус Носівського районного округу
Чуєнко Л. А. 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): 31.05.2017.
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт 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.

31 травня 2017 року
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м. КИЇВ
№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Платник ро№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
біт з оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
1 Нежитлові при34,9 м. Київ, вул. Макси- ДП «ДНДІАСБ»
ФОП
міщення
ма Кривоноса, 2а
Грибачов В. М.
2 Нежитлові при36,0 м. Київ, вул. Макси- ДП «ДНДІАСБ»
ТОВ «Пуск буміщення
ма Кривоноса, 2а
дівництво»
3 Нежитлові при1 928,6 м. Київ, просп. Ака- Національний комп- ТОВ НВК «Мідміщення
деміка Глушкова, 1 лекс «Експоцентр
гард»
України»
4 Нежитлове при103,0 м. Київ, вул. Пол- ДНЗ «Центр профе- ПП «Видавниміщення
ковника Шутова, 13 сійної освіти інфор- цтво «Фенікс»
маційних технологій,
поліграфії та дизайну
м. Києва»
5 Нежитлові при122,5 м. Київ, вул. Макси- ДП «ДНДІАСБ»
ФОП
міщення
ма Кривоноса, 2а
Мурашко О. Г.
6 Нежитлові при276,0 м. Київ, вул. Біло- ДП «Експлуатаційно- ТОВ «Ерніс»
міщення
руська, 24
майнове управління»
7 Нежитлове при84,4 м. Київ, вул. Іллін- Національний
ТОВ «Києвоміщення
ська, 9 (КМЦ)
університет «КиєвоМогилянська
Могилянська академія» Бізнес Школа»
8 Нежитлове при118,3 м. Київ, Кловський Український НПЦ
ВГО «Українміщення
узвіз, 13а
ендокринної хірургії, ська асоціація
трансплантації енендокринних
докринних органів і хірургів»
тканин МОЗУ
9 Нежитлове при66,5 м. Київ, вул. Обсер- ДП «Державне спеціа- ДП «Державне
міщення
ваторна, 25
лізоване видавництво спеціалізоване
«Техніка»
видавництво
«Мистецтво»
10 Нежитлове при20,0 м. Київ, ПущаДЗ «УГВІ «Лісова по- ФОП
міщення
Водиця, 7-а лінія
ляна» МОЗ України
Журавель Н. С.
11 Частина нежитло- 12,89 м. Київ,
Київська середня спе- ТОВ «Віравого приміщення
вул. Т. Шамрила, 4 ціалізована музична Конті Прем’єр»
школа-інтернат
ім. М. В. Лисенка
12 Нежитлове при37,4 м. Київ, просп. Го- ДП «УКРНДПІЦИТОВ «ЛА.РА»
міщення
лосіївський, 50
ВІЛЬБУД»
13 Нежитлове при18,6 м. Київ,
Державний інститут ВГО «Всеміщення
вул. Солом’янська, управління та еконо- українська Ліга
1
міки водних ресурсів Авторів»
14 Частина нежитло1,0 м. Київ, просп. Ко- Національний авіацій- ПАТ «Державвого приміщення
марова, 1
ний університет
ний ощадний
банк України»
15 Нежитлове при38,13 м. Київ, вул. Лавр- Національний
ФОП
міщення – часська, 9
Києво-Печерський
Шульга А. В.
тина пам’ятки
історико-культурний
архітектури
заповідник

Орієнтовна дата
оцінки
31.05.17
31.05.17
31.05.17
31.05.17

31.05.17
31.05.17
31.05.17
31.05.17

31.05.17

31.05.17
31.05.17

31.05.17
31.05.17
31.05.17
31.05.17

Продовження таблиці
Платник ро- Орієнтовбіт з оцінки
на дата
об’єкта
оцінки
4,0 м. Київ, вул. Симо- Київський національ- ТОВ ТМ «Рудь» 31.05.17
на Петлюри, 1
ний університет імені
Тараса Шевченка
310,9 м. Київ, просп. Го- ДП «УКРНДПІЦИФОП Белянчи- 31.05.17
лосіївський, 50
ВІЛЬБУД»
кова Ю. А.
173,8 м. Київ, просп. По- ДП «Завод 410 циПП «ЕРКАР»
31.05.17
вітрофлотський, 94 вільної авіації»
185,6 м. Київ, просп. По- РСП «Київцентраеро» ФОП
31.05.17
вітрофлотський, 76б Украероруху
Данов С. К.

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

16 Частини пішохідної доріжки
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлове приміщення
19 Нежитлові приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Нежитлові при50,85 м. Київ,
ДП «ДІСЕД»
Українське дер- 30.06.17
міщення
вул. Є. Сверстюжавне підприка, 15
ємство «Укрхімтрансаміак»
2 Нежитлове при37,4 м. Київ,
Київський національ- ФОП
30.04.17
міщення
вул. Немировича- ний університет тех- Сластен А. М.
Данченка, 2, корпус нологій та дизайну
№4
3 Нежитлові при212,7 м. Київ, пров. При- ДП «Об’єднана ком- Всеукраїнське
30.06.17
міщення
ладний, 2а
панія «Укрвуглере- об’єднання
структуризація»
організацій
роботодавців
«Федерація роботодавців ПЕК
України»
4 Частина даху
10,00 м. Київ, вул. Ломо- Національний інТОВ «лайфселл» 31.03.17
носова, 33/43
ститут раку МОЗ
України
5 Нежитлове при39,5 м. Київ, просп. 40- ДП «УКРНДПІЦИПрАТ «Аркада»
30.06.17
міщення
річчя Жовтня, 50
ВІЛЬБУД»
6 Частина даху та 28,72 (у м. Київ, просп. Ака- Київський національ- ПрАТ «МТС
30.04.17
технічного пот. ч. 15,0 деміка Глушкова, 4г ний університет ім. Україна»
верху
та 13,72)
Т. Шевченка
7 Частина не40,0 м. Київ, вул. Магні- 195 ЦБ державної ТОВ
28.02.17
житлових притогорська, 5
спеціальної служби «Проммонтажміщень
транспорту (в/ч
21»
Т0710)
8 Частина даху та 39,09 (у м. Київ, вул. Ма- ДНЗ «Київське
ПрАТ «МТС
31.05.17
технічного пот.ч. 30,0 ричанська (Бубрегіональне вище
Україна»
верху
та 9,09) нова), 4
професійне училище
будівництва»
9 Нежитлове при67,5 м. Київ, вул. Мель- Київський національ- ФОП
30.04.17
міщення
никова, 36/1
ний університет
Рибченко С. Н.
ім. Т. Шевченка
10 Частина не12,0 м. Київ, вул. Мель- Київський національ- ФОП
30.04.17
житлового приникова, 36/1
ний університет
Костюк К.В.
міщення
ім. Т. Шевченка
11 Частина не11,5 м. Київ, вул. Мель- Київський національ- ФОП
30.04.17
житлового приникова, 36/1
ний університет
Костюк К. В.
міщення
ім. Т. Шевченка

Конкурси відбудуться 14 червня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 6 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 14 червня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі –
Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення, нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення –
об’єкта культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 15.05.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська
паперова фабрика» з метою приватизації шляхом продажу єдиного майнового
комплексу на аукціоні визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЗОРІ УКРАЇНИ». Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 49,5 тис. грн.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 18.05.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» у кількості 118 767 348 шт., що становить 99,833 % статутного
капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом продажу за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «КАНЗАС». Строк надання послуг з оцінки – 21 календарний
день. Вартість надання послуг з оцінки – 68,0 тис. грн.
Продовження рубрики на стор. 8

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій 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)

1 Міністерство освіти 38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універсиі науки України
тет», 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19,
тел. (06262) 3-23-54

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове вбудоване приміщення площею 38177113.1.РХФФИУ019 Донецька обл., м. Слов’янськ,
25,0
144 900,00
2 роки 360 днів
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомуні2
2
15,0 м та частина даху площею 10,0 м
вул. Генерала Батюка, 19
кацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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».

ОДЕСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
1 Міністерство освіти
02071062, Одеська національна академія харчових технолоі науки України
гій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
2 Державний комітет теле- 40020635, Філія Національної телекомпанії України «Одеська
бачення і радіомовлення регіональна дирекція», 65063, м. Одеса, Фонтанська доУкраїни
рога, 3
3 Міністерство інфраструк- 38727770, Одеська філія державного підприємства «Адміністратури України
ція морських портів України», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1

№
Назва органу управління
з/п

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
02071062.1.ЖИЮКЯЖ008 м. Одеса, вул. Пас52,5
543 800,00
2 роки 11 місяців
Побутове обслуговування населення (ремонт електропобутової, комп’ютерної
тера, 31
техніки та інших побутових приладів, надання послуг з виконання фоторобіт)
–
м. Одеса, Фонтан161,0
1 491 607,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса, інше використання, здійснення телевізійного мовлення та
ська дорога, 3
виробництво телепродукції
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нежитлові приміщення 1-го поверху
учбового корпусу
Нежитлові приміщення 1-го та 2-го
поверхів 2-поверхової адміністративної будівлі
Виділене нежитлове приміщення будів- 38727770.10.АААИГА544 м. Одеса, вул. Андрілі «Корпус № 2 з теплопунктом»
ївського, 2

15,6

141 062,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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».

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
2 Міністерство юстиції України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
04653153, Полтавська філія Державного науково-дослідного та проектноНежитлове при- 04653199.13.АААДЕБ677 вул. Козака,1, м. Полтава
11,0
84 200,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса для приймання завишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», вул. Козака,1 м. Полтава,
міщення
мовлень від клієнтів відповідно до видів
тел. (0532) 50-26-65
діяльності
08564280, Державна установа «Кременчуцька виховна колонія», вул. Лікаря О. Бога- Частина нежитло- 08564280.18.МОДССИ046 вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30,
517,6
893 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення виробничих потужностей
євського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., тел. (05366) 2-31-29
вих приміщень
м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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

Назва органу управління

1 Тернопільська обласна державна адміністрація

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністра- Частина нежитлового приміщення котельні 33866581.3.ШИВУИЮ178 вул. Микулинецька,
102,0
117 580,00
10 років
Під складські приміщення
ції, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92
літ. «А» поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6
18, м. Тернопіль
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Оголошення
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі 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

05480298, Херсонський національний технічний університет,
73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10

найменування
Частина нежитлового приміщення на
2-му поверсі навчального корпусу № 2

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
м. Херсон, вул. Кулика, 130

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
4,0
25 347,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцелярських товарів та ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання документів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
культури України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
23564969, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», вул. П’ятницька, Наскельна (Вартова) башта комплексу Русь- 23564969.1.АААДДЛ192 вул. Руська, 93, м. Кам’янець20,3
195 849,00
2 роки 11 місяців
Розміщення музею старо9, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301, тел. (03849) 2-31-16
кої брами з баштами та укріпленнями
Подільський, Хмельницька обл., 32300
житностей
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на 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».

31 травня 2017 року

№ 42 (1062)

7
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
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Державне космічне
агентство України
2 Міністерство освіти і
науки України

найменування

14309669, Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київприлад»,03680,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. 456-38-48
02070884, ДВНЗ «Київський Національний економічний університет імені Вадима Нерухоме майно – нежитлове приміщення
Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55, факс 226-25-73 на 1-му поверсі учбового корпусу № 2

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
–
м. Київ, вул. Гарматна, 2
82,9
1 168 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва радіоелектронних
станом на 28.02.2017
систем
02070884.1.ТДФСМД079 03113, м. Київ, вул. Дег8,0
113 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товатярівська, 49г
станом на 31.03.2017
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду 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 надписом «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
ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Заложці
№ 5, інвентарний № 330, реєстровий № 25592421.79.ААЕЖАЖ614, площею
183,06 га смт Залізці Зборівського р-ну Тернопільської обл., водозабірна
споруда, інвентарний № 341, реєстровий № 25592421.79.ААЕЖАЖ570,
підводна споруда, інвентарний № 342, реєстровий № 25592421.79.ААЕЖАЖ599, що розміщені за межами населеного пункту Зборівського р-ну Тернопільської обл.
Вартість об’єкта згідно з висновком про вартість майна на 31.01.2017 становить 184 950,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба», ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 00994006. Юридична адреса: вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04050.
Основні умови конкурсу:
1. Мета використання нерухомого майна, що належить до державної власності: гідротехнічних споруд ставу Заложці № 5, інвентарний № 330, реєстровий № 25592421.79.ААЕЖАЖ614, площею 183,06 га смт Залізці Зборівського
р-ну Тернопільської обл., водозабірної споруди, інвентарний № 341, реєстровий
№ 25592421.79.ААЕЖАЖ570, підводної споруди, інвентарний № 342, реєстровий
№ 25592421.79.ААЕЖАЖ599, що розміщені за межами населеного пункту Зборівського р-ну Тернопільської обл. та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25592421 – розведення
прісноводної товарної риби.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – квітень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 1 598,95 грн
при орендній ставці 10 %. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на
щомісячні індекси інфляції.
3. Ефективне цільове використання орендованого майна відповідно до мети
використання, визначеної умовами конкурсу.
4. Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження строку відповідно до вимог чинного законодавства на момент закінчення дії договору та за умови
належного виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.
5. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу
інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
6. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної плати. Розмір
завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску (застави, сплаченої для
участі в конкурсі) та різницю між тримісячною, встановленою за результатами
конкурсу, орендною платою і гарантійним внеском, що підлягає сплаті протягом
місяця з дати укладення договору.
7. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену згідно з
висновком про вартість майна, протягом місяця з дати укладення договору оренди
на весь строк дії договору оренди.
8. Об’єкт оренди не підлягає приватизації, викупу орендарем та передачі
в суборенду, забороняється перехід права власності на орендоване майно до
третіх осіб.
9. Зобов’язання орендаря щодо дотримання належних екологічних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
10. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.
11. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутримувачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін до складу орендованого майна, проведення його реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його
вартості, за власний рахунок.
12. У разі потреби проводити поточний, капітальний та інші види ремонту
об’єкта оренди за власний рахунок орендаря. Поліпшення орендованого майна
здійснені орендарем за власний рахунок, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря. Поліпшення
орендованого майна, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), у разі припинення або розірвання
договору оренди компенсації не підлягають і є власністю держави.
13. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) орендованого майна з вини орендаря відновити майно або відшкодувати
збитки балансоутримувачу у разі неможливості його відновлення.
14. Наявність у претендента позитивного досвіду використання цього або подібного майна для ведення рибного господарства з додержанням правил технічної
експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств не менше 3 років з наданням документального підтвердження здійснення такої діяльності (копії звітів за
формою № 1-А риба (річна) «Виробництво промислової аквакультури»).
15. Наявність у претендента відповідного КВЕДу щодо рибогосподарського
виду діяльності.
16. Наявність у штаті спеціаліста з риборозведення (для юридичних осіб),
найманого працівника (для фізичних осіб – підприємців) або працівника з риборозведення, прийнятого відповідно до цивільно-правових угод.
17. Проведення щорічних протиповеневих заходів та додержання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств.
18. Розроблення виробничої програми використання державного майна з дотриманням рибопродуктивності відповідно до встановлених зон аквакультури.
19. Подання необхідної статистичної та галузевої звітності.
20. Відшкодування переможцем конкурсу замовнику витрат на проведення
оцінки об’єкта оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення договору оренди.
21. Протягом 30 днів з дати затвердження результатів конкурсу фізична або
юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір оренди, але яка відмовилась від його підписання, у разі відсутності пропозицій, що відповідають
умовам конкурсу від інших учасників конкурсу, зобов’язана компенсувати витрати, зазначені в пункті 20.
22. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з
балансоутримувачем договір про відшкодування експлуатаційних витрат балансоутримувача.
23. Орендарю забезпечити доступ до об’єктів оренди орендодавцю спільно з
балансоутримувачем для проведення систематичних обстежень державного нерухомого майна (об’єкта оренди) з метою встановлення його стану та цільового
використання. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм необхідну інформацію щодо об’єкта оренди.
24. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні сплатити гарантійний внесок (заставу) у розмірі 70 % тримісячної стартової орендної плати та надати до регіонального відділення підтвердні документи
про його сплату разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі. Застава має бути перерахована на рахунок № 37313019011911 у банк: ДКСУ
м. Києва, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за
ЄДРПОУ 14037372, призначення платежу: гарантійний внесок (застава) за участь
у конкурсі з оренди.
25. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума застави зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди (складова завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки,
вказані учасниками конкурсу.
26. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди після отримання
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів з моменту отримання його
від орендодавця розцінюється орендодавцем, як відмова від його укладення, і
гарантійний внесок (застава) поверненню не підлягає, а перераховується до державного бюджету.
27. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту обов’язково
необхідно ознайомитись з об’єктом оренди і умовами його експлуатації та разом
з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі, надати інформацію регіональному відділенню про ознайомлення з об’єктом.
28. Питання користування земельними ділянками під об’єктами оренди, водними об’єктами, а також отримання дозволу на спеціальне водокористування переможець конкурсу вирішує самостійно після укладення договору оренди відповідно
до вимог чинного законодавства.
29. Юридичні та фізичні особи, які відмовились від укладення договору оренди,
ставши переможцями у конкурсі на право оренди державного майна, проведеному
регіональним відділенням, до участі в подальших конкурсах не допускаються.
Відповідно до вимог п.4 статті 13 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» повідомляємо про особливості об’єкта оренди: земельні
ділянки під об’єктами оренди перебувають в оренді до 2027 року, водний об’єкт
перебуває в оренді до 2028 року.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено на 11-й календарний день,
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», об 11.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-36-38.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за його місцерозташуванням.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі, пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; проект договору оренди об’єкта, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); копії звітів за формою № 1-А риба
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(річна) «Виробництво промислової аквакультури» згідно з п. 14; належним чином
завірені копії документів на підтвердження виконання п. 16; копію розписки про
ознайомлення з об’єктом оренди (п. 27), інформацію про засоби зв’язку з ним та
документи, які визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору
оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим в Мін’юсті
01.03.2013 за № 346/22878 (зі змінами);
відомості про претендента відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.2011 № 906, а саме:
а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство.
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші документи
подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені.
Помарки і виправлення в них не допускаються.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 16.00.
Отримати додаткову інформацію можна у РВ ФДМУ по Тернопільській області
(каб. 701), тел.(0352) 52-36-38, за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Заяви для участі у конкурсі приймаються за цією ж адресою (каб. 603-604).

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: павільйон «Овочевий» площею 146,5 м2.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське,
вул. Танкістів, 11.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
28.02.2017, становить 137 387,72 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди: 66,5 м2 – для виробництва меблів; 40,0 м2 –
торгівля продовольчими товарами; 40,0 м2 – торгівля непродовольчими товарами,
алкогольними та тютюновими виробами; стартовий розмір орендної плати,
розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786,
з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки: 15 %
(66,5 м2 – виробництво меблів), 8 % (40,0 м2 – торгівля продовольчими товарами)
та 18 % (40,0 м2 – торгівля непродовольчими товарами, алкогольними та тютюновими виробами) за базовий місяць – квітень 2017 р. становить 1 651,22 грн (без
ПДВ); ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням
відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди та переходу
права власності до третіх осіб; орендоване майно приватизації (викупу) орендарем
або третіми особами не підлягає; здійснення невід’ємних поліпшень орендованого
державного майна проводиться відповідно з вимогами Порядку надання орендарю
згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом ФДМУ від 03.10.2006 № 1523
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.10.2006 за № 1123/12997;
виконання поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря
без компенсації витрат на його здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; протягом місяця після
укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його
вартість за висновком про вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе
ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору
страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з документами, що
підтверджують оплату страхового внеску, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; внесення
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання договору оренди; своєчасно і в повному обсязі внесення орендної плати
з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки від
09.03.2017 № 02-32-09/43; термін оренди – 2 роки 364 дні; переможець конкурсу
після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів
повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде визначений
новий переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ
по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за собою право змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені
додатково після затвердження списку учасників конкурсу тими засобами зв’язку,
які вкажуть у своїх заявах.
Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації про
конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 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 виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.2011 № 906.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, за тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім
п’ятниці, у п’ятницю до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

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

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення на першому поверсі виробничого корпусу 2 транспортної

служби «Автоцентр НАУ» загальною площею 75,1 м2, що перебуває на балансі
Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2016 становить 912 000,00 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 – квітень 2017 року становить
3 188,49 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення майстерні,
що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів (погодинно – 144
год./міс.); 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 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 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
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.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди державного майна

Конкурсною комісією за результатами проведеного конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – частини нежитлового вбудованого приміщення
площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: м. Вінниця,
вул. Стуса/Пирогова, 2/19 (реєстровий номер майна за даними Єдиного реєстру
об’єктів державної власності 02010669.1.ААААКК864), що перебуває на балансі
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, переможця
не визначено у зв’язку з відмовою учасників від оренди цього об’єкта.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
на право оренди державного майна, що відбувся 11.05.2017

За результатами проведення засідання конкурсної комісії наказом регіонального відділення прийнято рішення укласти договір оренди нерухомого державного
майна – частина бетонного майданчика площею 40,0 м2 та частина асфальтованого
майданчика площею 34,0 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, що перебувають на балансі Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна, з ФОП Соніною Юлією Андріївною у зв’язку з тим,
що пропозиції тільки одного претендента відповідають умовам конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 13.05.2017

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна – нежитлових приміщень площею 169,2 м2 адміністративнослужбової будівлі за адресою: вул. Заводська, 23/2, м. Миколаїв, що перебувають
на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України», переможцем визнано юридичну особу – ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону:
проведеного 04.05.2017 на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – відгородженої частини холу загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 3, що перебуває на балансі НТУУ «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди з ФОП Чупровим А. Ю.;
проведеного 18.04.2017 на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 39,9 м2 та майданчика з твердим покриттям загальною площею 360,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 24, що перебувають на балансі Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України,
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Сєдовим І. В.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський
військовий інститут імені С. П. Корольова, поштова адреса: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
частина нежитлового приміщення загальною площею 11,0 м2 в будівлі,
інв. № 1/464, військового містечка № 1 та частина нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 в будівлі, інв. № 1/464, військового містечка
№ 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, Житомирський військовий інститут
імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2016
становить 38 388,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 114,97 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використан-

ня частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 11,0 м2 під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах та військових частинах.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 70,55 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання
частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 1,5 м2 для продажу
непродовольчих товарів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням під розміщення
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та
військових частинах, під продаж непродовольчих товарів; найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту
підписання договору оренди; своєчасно (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в
повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю за комунальні послуги; компенсація
земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування оголошення; виконання
капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги

на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що
до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою:
10004, м. Житомир, просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут
імені С. П. Корольова.
Контактний телефон: (0412) 25-04-91, додатковий 3-55 або (067) 780-04-07.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Дніпропетровській області,
в інформації про оголошення конкурсу з відбору СОД, опублікованій в газеті
«Відомості приватизації» від 22.05.2017 № 39 (1059) на стор. 5, дату проведення конкурсу слід читати:
«Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 07.06.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.».

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 18.01.2017
№
з/п
1

Нежитлове приміщення
Частина даху

2
3

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення – частина
пам’ятки історії
Нежитлове приміщення
Частина даху

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Назва об'єкта

Площа, м2
67,6
25,0
30,8
30,2
85,1
20,0

Нежитлове при179,5
міщення
Нежитлове при612,3
міщення
Нежитлове при626,7
міщення
Нежитлове при829,65
міщення
Нежитлове при21,1
міщення
Нежитлове при23,3
міщення
Нежитлове при32,2
міщення
Нежитлове при51,3
міщення
Нежитлове при66,7
міщення – частина
пам’ятки історії
Нежитлове при66,6
міщення
Частина нежитлово37,5
го приміщення
Нежитлове при23,0
міщення
Частина даху та тех- 10,0 (в т. ч.
нічного поверху
3,0 та 7,0)
Частина нежитлово211,9
го приміщення
Нежитлове при195,0
міщення
Частина даху та
4,0 (в т. ч.
майданчик
1,0 та 3,0)
Частина нежитлово2,0
го приміщення
Частина нежитлово2,0
го приміщення

Адреса об’єкта оцінки

СОД – переможець

м. Київ, вул. Чистяків- ТОВ «Укрспецська, 24
експерт»
м. Київ, просп. Кома- ФОП Острик
рова, 1
Т. В.
м. Київ, вул. Арсеналь- ФОП Острик
на, 9/11
Т. В.
м. Київ, пл. ПереТОВ «Українські
моги, 2
інноваційні консультанти»
м. Київ, просп. Голо- ТОВ «Укрспецсіївський, 50
експерт»
м. Київ, просп. Кома- ФОП Острик
рова, 1
Т. В.
м. Київ, просп. Голо- ФОП Острик
сіївський, 50
Т. В.
м. Київ, вул. ОрлиФОП Острик
ка, 15
Т. В.
м. Київ, просп. Валерія ТОВ «УкрспецЛобановського, 51
експерт»
м. Київ, вул. Ломоно- ФОП Острик
сова, 33/43
Т. В.
м. Київ, вул. Стадіон- ТОВ «Укрспецна, 2/10
експерт»
м. Київ, бульв. Л. Укра- ТОВ «Укрспецїнки, 26
експерт»
м. Київ, просп. Валерія ТОВ «УкрспецЛобановського, 51
експерт»
м. Київ, просп. Героїв ФОП Острик
Сталінграда, 2
Т. В.
м. Київ, пл. ПереТОВ «Українські
моги, 2
інноваційні консультанти»
м. Київ, вул. Костяни- ТОВ «Укрспецнівська, 68
експерт»
м. Київ, вул. І. Кудрі, 29 ФОП Чубенко
Д. В.
м. Київ, просп. Пові- ПП «Фірма «Контрофлотський, 31
крет»
м. Київ, бульв. Чоколів- СПД Чайка С. О.
ський, 13
м. Київ, пл. ЛьвівТОВ «Укрспецська, 8
експерт»
м. Київ, вул. Освіти, 7 ФОП
Острик Т. В.
м. Київ, вул. Вересне- ПП «Експертва, 13/59
Аналітик»
м. Київ, вул. Тургенєв- СПД Чайка С. О.
ська, 8/14
м. Київ, вул. Тургенєв- СПД Чайка С. О.
ська, 8/14

Термін виконання,
календарних днів
4

Вартість
виконання
робіт,
грн
3 480

3

3 400

3

3 300

3

3 500

4

3 500

4

3 500

4

3 600

4

4 300

4

4 800

4

4 600

4

3 300

4

3 300

4

3 360

3

3 500

3

3 500

4

3 500

3

3 300

4

3 300

4

3 600

4

3 630

3

3 650

3

3 800

4

3 300

4

3 300

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 24.01.2017
1. Назва об’єкта: частина даху площею 7,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Боброва, 12. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 238,85 м2. Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ « Експерт Сервіс». Вартість робіт – 2 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Медична, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт
– 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина приміщень коридору 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-го поверхів площею 29,88 м2 та частина приміщень полу прохідного горища площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Адреса: м.
Кривий Ріг, вул. О. Васякіна, 54а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень коридору 1, 2, 3, 4, 5-го поверхів
площею 15,58 м2 та частина приміщень технічного поверху площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, пров. Пулківський, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень коридору 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-го
поверхів площею 19,18 м2 та частина приміщень технічного поверху площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 34б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень коридору 2, 3, 4, 5-го поверхів
площею 28,28 м2 та частина приміщення надбудови з виходом на дах площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень коридору 1, 2, 3, 4, 5-го поверхів площею 27,12 м2 та частина приміщень технічного поверху площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
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9. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень коридору 2, 3, 4, 5-го поверхів
площею 8,46 м2 та частина приміщень технічного поверху площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет» Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Героїв АТО, 34а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень коридору 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9-го поверхів площею 23,34 м2 та частина приміщень сходової площадки площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Петра Калнишевського,18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 75,81 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 400,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: частина бетонного майданчика площею 40,0 м2 та частина
асфальтованого майданчика площею 34,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
робіт – 3 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 201,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 65. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 400,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К Маркса, 35. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна
І. М. Вартість робіт – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,7 м2. Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт – 3 250,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 277,96 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 81,9 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова
група». Вартість робіт – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 196,6 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну». Адреса:
м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І.
М. Вартість робіт – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта:частина нежитлового вбудованого приміщення площею
100,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість робіт – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 46,1 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт
– 1 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,49 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт
– 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень коридору 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-го поверхів площею 26,18 м2 та частина площі приміщення полу прохідного горища площею
4,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 31.01.2017
1. Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15). Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86. Мета оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість роботи – 3 700,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 6.
2. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М-1) загальною площею
1 008,5 м2; ємкості ГСМ 25 м3 в кількості 3 од. (№ 9, 10, 11). Балансоутримувач: ПАТ
«Дніпропетровське АТП-11259». Адреса: м. Дніпро, вул. Винокурова, 5. Мета оцінки
– приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість роботи – 6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 33 на першому поверсі в будівлі
літ. А-9 загальною площею 1 261,9 м2. Балансоутримувач: ПАТ «АК «Дніпроавіа».
Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Леніна), 37. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість
роботи – 5 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: спортивний комплекс літ. А-3 загальною площею 780,6 м2 з
прибудовами літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1, з ґанками літ. а, літ. а1, сходами літ. а2
та рухоме майно у кількості 30 од. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 67б. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість роботи – 6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: бензин 7 100 л, ТДВ «Дніпропетровське АТП-11228» (м. Дніпро,
вул. Берегова, 210); бензин марки А-76 у кількості 8,6 т, дизельне паливо у кількості
8,9 т, ВАТ «Дніпропетровське АТП-11255» (м. Дніпро, вул. Куліковська, 23); бензин
марки А-76 у кількості 8,9 т, дизельне паливо у кількості 8,6 т, ВАТ «Дніпропетровське АТП-11259» (м. Дніпро, вул. Курсантів, 3) передано на постійне зберігання
ПАТ «Дніпронафтопродукт». Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених
державі за незбереження державного майна. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість роботи – 5 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 10.
6. Назва об’єкта: бурсвердловина з водонапірною баштою. Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровська пересувна механізована колона № 246». Адреса: м.
Дніпро, вул. Кільченська, 2. Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених
державі внаслідок демонтажу об’єкта. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Т. М. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 12.01.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування
загальною площею 93,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СТОВ
«Первомайська птахофабрика». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87050, Нікольскький (Володарський) р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033).
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Переможець
конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність». Вартість послуг з оцінки – 4 500 грн,
строк виконання – 14 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 5,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 40150217/763. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, пл. Привокзальна, 1. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області. Платник робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець Варзін Є. О.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Вартість послуг з оцінки – 1 950 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 119,1 м2, а саме:
частини приміщення спортивної зали площею 61,7 м2 другого поверху та нежитлові
приміщення загальною площею 57,4 м2 третього поверху господарсько-побутового
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Міжрегіональне
вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (код за ЄДРПОУ 02542018).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 62.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт
з оцінки: Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Вартість послуг з оцінки – 2 050 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля гаража загальною площею 645,0 м2
та нежитлова будівля ремонтних майстерень загальною площею 777,5 м2, що перебуває на позабалансовому рахунку Орендаря. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сользаводська, 11. 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 «Слов’янська керамічна компанія «Укрресурси». Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Вартість послуг з оцінки – 2 500
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 19.01.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі
учбового корпусу загальною площею 120,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Гірницьке професійно-технічне училище, код за ЄДРПОУ 02542412.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Гірник, вул. Шевченка, 53. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ОЛТАВІ». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на першому (38,5 м2)
та другому (81,5 м2) поверхах учбового корпусу загальною площею 120,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Селидівський гірничий технікум,
код за ЄДРПОУ 00173410. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Селидове, вул. Карла Маркса, 35. 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: Приватне підприємство «ОЛТАВІ». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева
А. О. Вартість послуг з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ
26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Будівельників, 129а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ПУМБ». Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
21,5 м2 першого поверху будівлі (літ. А-3). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Волноваському районі
Донецької області (код за ЄДРПОУ 37980308). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 88. 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 Халамендик В. І. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1910грн., строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
62,8 м2 першого поверху будівлі (літ. А-3). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Волноваському районі
Донецької області (код за ЄДРПОУ 37980308). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 88. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: Фізична особа (приватний нотаріус)
Кузуб Ю. В. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 010 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 02.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: частина вестибуля
площею 9,1 м2 на 2-му поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного
територіального управління юстиції у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1 (вартість виконання – 1 550,00 грн, строк виконання
– 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту: нежитлове приміщення на технічному поверсі 8-поверхової адміністративної будівлі площею 11,5 м2, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: м.
Житомир, вул. М. Сціборського, 6а (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 22,7 м2 відділення зв’язку
№ 2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2 (вартість виконання –
1 500,00 грн, строк виконання – 4 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: мийка автотранспорту площею
53,4 м2 та частина дворового (бетонного) покриття площею 300,0 м2, що перебувають на балансі Коростенського міжрайонного управління водного господарства
м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Маяковського,
109 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.
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